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Sammanfattning 
I ett försök att utöka kunskapsläget kring den agrarhistoriska utvecklingen i nordöstra Skånes ris- och 
skogsbygd har en undersökning av Näsums socken gjorts. Näsum är beläget i Bromölla kommun, norr 
om Ivösjön. I undersökningsområdet finns ett gravfält vid namn Gudahagen. Enligt arkeologiska studier 
har gravfältet använts under järnålder och övergavs troligtvis i början av medeltiden. Intill gravfältet finns 
två byar belägna, Näsum och Västanå. Möjligtvis har dessa byar en lång historisk kontinuitet som 
boplats.  
Del av studien har undersökningar av exempelvis historiska kartor, geologi, topografi, fornlämningar och 
ort- och marknamn varit. För en djupare förståelse för en av de centrala byarna i Näsum har en historisk 
karta över Västanå rektifierats och digitaliserats i GIS, för att sedan analyseras i kombination med 
exempelvis terrängskuggningar och geologiska kartor.  
Undersökningarna har visat att det finns likheter mellan det historiska landskapet i Näsum och 
motsvarande landskap i det närbelägna Stoby. Dessutom kan vissa paralleller dras till halländska 
kulturlandskap. Det går även att utläsa samband mellan exempelvis markanvändning, geologi och 
topografi. Näsums bykärnor har varit begränsade till de flacka sandjordarna och har naturliga gränser 
mot den tuffare terrängen i det omgivande moränlandskapet. Sannolikt har även vattnet, både åarna 
och Ivösjön, spelat en avgörande roll för byarnas placering, försörjning och markanvändning. Ortnamn i 
socknen tyder på att bygden expanderat under medeltid och kanske även under vikingatid. Sannolikt 
har bygden expanderat från den större sandslätten i centrala Näsum där byarna Västanå och Näsum är 
belägna, ut mot socknens gränser.  
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Abstract 
In an attempt to broaden the state of knowledge regarding the agrarian historical development in north 
east of Scania, a study of the parish of Näsum has been made. Näsum is located in Bromölla, north of 
Ivösjön. Located in the central study area, there is a grave field called Gudahagen. According to 
archaeological studies, the grave field was used during the Iron Age, and was probably abandoned in 
the early Middle Ages. Two villages, Näsum and Västanå, are located adjacent to the grave field. These 
villages might have a long historical continuity. 
Historical maps, geology, topography, ancient remains and land names are examples of factors that has 
been studied. For a deeper understanding of one of the central villages in Näsum, a historical map of 
Västanå has been rectified and digitized in GIS, and later analyzed in combination with, for example, 
terrain shadows and geological maps. 
The studies have shown that there are similarities between historic landscapes in Näsum and in Stoby, 
a parish located nearby. Some parallels can also be drawn between the historic landscapes in Näsum 
och in Halland. In Näsum there are also connections between land use, geology and topography. 
Näsum's villages have been limited to the sandy plains and have natural boundaries towards the 
tougher terrain in the surrounding moraine landscape. It’s also likely that the water in Näsum, both 
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1. Inledning 

Gudahagen är ett gravfält med lång historisk kontinuitet. Beläget norr om Ivösjön och 

precis söder om den gamla kyrkbyn Näsum har gravfältet utgjort ett centrum i Näsums 

socken. Gudahagen har länge väckt nyfikenhet och efter endast ett fåtal undersökningar 

och utgrävningar har det visat sig att fältet har använts som gravplats under flera hundra 

år, åtminstone från förromersk järnålder till 1200-tal (Roslund 2019). Att man under 

järnåldern har varit aktiv i området kring Näsum är alltså ett faktum, men hur såg det 

omgivande landskapet ut?  

Den historiska utvecklingen i nordöstra Skåne är relativt sparsamt undersökt, i 

synnerhet i kontrast till den södra delen av Skåne där utgrävningar och andra 

undersökningar har gjorts i betydligt större utsträckning. Detta beror inte på att det 

saknas kulturlämningar eller andra historiskt intressanta platser i nordöstra Skåne, utan 

snarare anses den nordskånska bygden ligga en slags periferi som länge kommit i 

skymundan (Carlie 2002). 

Det finns stora regionala skillnader i Skånes historia, mycket på grund av att de 

geologiska och topografiska förhållandena varierar inom det Skåne som i många andra 

fall kan ses eller uppfattas som en enhet (Carlie 2002). Denna studie syftar till att utöka 

kunskapen kring den agrarhistoriska utvecklingen i nordöstra Skånes landskap. Bakåt 

kommer en avgränsning i tiden att göras i järnålderns första skede, eftersom järnåldern 

utgör den tidsperiod då man med relativ säkerhet kan säga att Gudahagen nyttjades av 

människor som bodde i trakten. Det kommer framför allt att vara järnåldern och 

medeltiden som står i fokus i uppsatsen, eftersom det sannolikt var under dessa epoker 

som bygden i Näsum formades.  

2. Syfte och frågeställningar 

I syfte att utöka kunskapen kring nordöstra Skånes agrarhistoria – framför allt under 

järnåldern och medeltiden – kommer jag att undersöka Näsums socken i Bromölla 

kommun. Speciellt två byar kommer att undersökas närmare, då dessa ligger i nära 

anslutning till Gudahagen. Byarna är Näsum och Västanå. 
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Frågor som studien syftar till att besvara är följande: 

▪ Hur såg utvecklingen av Näsums bygd ut under järnålder och medeltid? 

▪ Finns det några mönster i markanvändning och rumsliga förhållanden? 

▪ Hur förhåller sig utvecklingen till den övriga sydsvenska utvecklingen?   

3. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer olika faktorer och processer som sannolikt har påverkat land-

skapet i undersökningsområdet att lyftas fram och förklaras. 

3.1. En historisk överblick 

Kulturlandskap är präglade av många olika faktorer. Geologi, hydrologi och topografi är 

bara några få exempel på sådana. Kulturlandskap har skapats och återskapats av våra 

förfäder i generationer och landskapen innehåller flera lager av historia. I detta avsnitt 

kommer delar av denna historia att presenteras, för att Näsum senare ska kunna sättas i 

en bredare kontext.  

Figur 1. Undersöknings-

områdets läge i Skåne 

och förhållandet till de 

angränsande länen 

Halland, Småland och 

Blekinge.  
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3.1.1. Svensk och sydsvensk agrarhistoria 

Yngre stenålder och bronsålder 

När järnåldern tog sin början hade boskapsskötsel, som länge var den huvudsakliga 

sysselsättningen, tillsammans med åkerbruk, jakt och fiske varit del av det svenska 

sättet att leva i ett par tusen år. Man hade då haft en, mer eller mindre, nomadisk livsstil 

under många århundraden. Ändå sysslade man med svedjebruk redan under yngre 

stenålder, ca 4000 f.Kr-1800 f.Kr, och när bronsåldern tog vid, ca 1800 f.Kr, 

intensifierades jordbruket. Sannolikt föddes idéerna om åkerbruket som en del av 

försörjningen ur bondekulturen som redan hade börjat utvecklas på kontinenten 

(Skansjö 1997). Under bronsåldern förblev boskapsskötsel den huvudsakliga näringen, 

men man började odla i större utsträckning och uppehöll sig under längre perioder än 

tidigare på samma plats. Som en produkt av det intensifierade jordbruket ökade 

befolkningsantalet och detta ledde i sin tur till viss konkurrens om utrymme. Det blev 

viktigt att bibehålla åkerbrukets avkastning trots att utrymmet blev mindre. Mer arbete 

investerades i åkrarna och som ett resultat tog jordbruket en fastare form, ca 1000 år 

f.Kr. Man började då till exempel att röja bort sten från sina åkrar för första gången 

(Cserhalmi 1997). 

Äldre järnålder 

Under århundradena kring vår tideräknings början ökade jordbruksarealen i hela 

Norden. Bebyggelseenheterna blev allt fler och mer mark togs i anspråk. Expansionen 

skulle hålla i sig till 500-talet e.Kr. Det var under denna expansionsperiod som 

människor successivt började bli bofasta (Myrdal 1998).  

Sannolikt fanns det flera olika anledningar till att det svenska bondesamhället började 

etableras under järnåldern. Man vet till exempel att klimatet under 500-talet f.Kr. blev 

kallare. Boskapen, som tidigare hållits ute året om började nu stallas och som en följd 

blev det praktiskt lättare att gödsla sina åkrar. Samma åker kunde användas under lång 

tid, så länge ny näring tillsattes. Resultatet blev att åkrarna tog fastare form (Myrdal 

1998). Det kallare klimatet ledde även till att vinterbetet som tidigare hade räckt åt till 

boskapen plötsligt blev begränsat. I detta skede föddes ängarna. När slåtter blev en del 

av jordbruket krävdes dock bättre redskap och som en följd började man använda järn i 

allt större utsträckning. Under det kalla klimatet hade dessutom utfällningen av 
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myrmalm i myrar och sjöar ökat och möjligen var även detta en bidragande faktor till 

den tilltagande järntillverkningen (Cserhalmi (1997).  

Boplatserna som skapades under äldre järnåldern blev alltså mer eller mindre 

permanenta. Boplatserna kunde ha boningshus, stall och alldeles intill kunde det ligga 

åkrar som röjdes, bearbetades, gödslades och återanvändes år efter år (Cserhalmi 1997). 

Under järnåldern existerade Sverige ännu inte som ett rike, utan bestod snarare av 

småkungadömen med stora regionala skillnader. Gemensamt för de allra flesta delarna 

av landet var dock att jordbruket bestod av både åkerbruk och boskapsskötsel. Vilken 

del av jordbruket som dominerade berodde till stor del på de naturgeografiska 

förutsättningarna. Boskapsskötsel dominerade till exempel i skogsbygden, medan 

åkerbruket dominerade i slättbygden. Trots variationerna genererade dock åkerbruket 

mer föda än boskapsskötseln, och därför spelade åkrarna stor roll även i områden där 

boskapsskötsel var den huvudsakliga sysselsättningen (Myrdal 1998). 

Den skånska järnåldern har hittills varit sparsamt utforskad. Skåne verkar nämligen ofta 

hamna i skarven mellan dansk och svensk historia, eftersom Skåne var danskt fram till 

1658. Att den gamla landsdelen ofta glöms bort i dansk historia och inte alltid tas 

hänsyn till i svensk historia har lett till att kunskapen om järnåldern inte är lika 

omfattande i Skåne som i stora delar av det övriga landet (Helgesson 2002). 

Arkeologiska undersökningar har dock påvisat att Skåne under romersk järnålder 

präglades av expansion av både bebyggelse och odling (Skansjö 1997). De första 

permanenta, skånska, boplatserna dök upp under århundradena kring Kristi födelse. Det 

har också gjorts undersökningar som har visat att viss gruppering av gårdar kunde 

förekomma, med två till fyra gårdar i nära anslutning till varandra (Myrdal 1998).  

Figur 2. En tidslinje som visar indelningen av järnåldern. Illustration: Larsson, E. (2020). 
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Yngre järnålder 

Det var under yngre järnåldern, ca år 550 e.Kr – 1050 e.Kr, som de landskap som vi 

idag kan känna igen formades. Den sociala organisationen utvecklades, en rad nya 

redskap uppfanns och befolkningen växte. Utmarks- och inägosystemen etablerades, 

vilka innebar att de värdefulla åkrarna, ängarna och tomterna hägnades in för att 

skyddas från boskapen, som hölls utanför hägnaderna där de kunde beta fritt i skogarna. 

Under samma period inleddes bybildningen på olika håll i landet. I Skåne tros byarna 

bildas under mitten av den yngre järnåldern (Skansjö 1997).  

Undersökningar har visat att de skånska byarna i stort sett följde samma, generella 

mönster som många andra byar i till exempel Småland och Västergötland. Centrumet 

utgjordes av by- eller gårdstomten. Tomten anlades ofta på mark som inte var bra nog 

för odling. Där fanns byggnader som tjänade olika ändamål, till exempel boningshus, 

stall och hus för förvaring av redskap, hö eller spannmål. Där kunde även finnas 

köksträdgårdar och mindre hagar för ungdjur (Cserhalmi 1997).  

Figur 3. En skiss av ett utmarks- och inägosystem med några byggnader på tomtmarken och åkrar i 

nära anslutning. Ängsmark finns i de våtare partierna och utmarken tar vid där terrängen blir 

svårarbetad. Illustration: Larsson, E. (2020). 
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Strax intill tomten, på de bästa jordarna, fanns åkrarna som man gärna hade nära till 

med tanke på det arbete som investerades i dem. Ofta både ägdes och brukades de 

individuellt av bönderna i byn (Cserhalmi 1997). I Skåne odlades huvudsakligen korn 

och råg. Pollenanalyser som gjorts har dessutom visat att inägornas trädareal ökade 

under yngre järnålder. Detta kan möjligtvis vara en indikator på att tresäde var i 

systemsatt (Myrdal 1998). 

Bortom åkermarken, ofta på lägre och fuktiga marker eller ibland på mycket torra 

marker, låg byns ängar. Där växte olika typer av örter och gräs. Man odlade inte där och 

inte heller gödslades marken. Ängarna tjänade dock ett viktigt syfte. Det var där man 

hämtade vinterfodret till djuren genom årlig slåtter. I södra Sverige var det även vanligt 

med en del träd på ängsmarkerna. Dessa hamlades för att inte skugga marken, och på så 

sätt fick djuren inte bara markväxter utan även lövfoder (Cserhalmi 1997). 

Utanför tomten, åkrarna och ängarna låg utmarken. Hur den såg ut kunde variera, men 

oftast var den belägen där terrängen eller jorden gjorde det svårt för bönderna att bruka 

marken. Boskapsdjuren betade där så länge det var möjligt och dessutom gav skogen 

tillgång till bland annat ved och lövfoder. Ofta ägdes utmarken samfällt i byn och kunde 

även delas mellan flera byar (Cserhalmi 1997).  

Sociala förhållanden under järnåldern 

Det var framför allt under yngre järnåldern som sociala organisationer började ta plats i 

samhället. Centralplatser bildades på olika håll i landet. På dessa platser stod bland 

annat handel, religion, produktion och rättsliga ärenden i fokus. I Skåne fanns flera 

centralplatser som stack ut med sin omfattning och sina förbindelser till omvärlden, till 

exempel Uppåkra, Fjälkinge och Vä (Helgesson 2002). Både Fjälkinge och Vä har 

geografisk närhet till Näsum. Trots att de arkeologiska undersökningarna i Fjälkinge har 

varit sparsamma, har fynd som påvisar att det dessutom fanns kontakt mellan nordöstra 

Skåne och centrala och sydöstra Europa redan under romersk järnålder (Helgesson 

2002).  

Medeltid, digerdöd och den agrara revolutionen 

Vid början av medeltiden, ca år 1050 e.Kr, fortsatte den utveckling som tog fart under 

yngre järnåldern. Framstegen inom och expansionen av jordbruket kan tillsammans med 
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utvecklingen av handeln ses som en högkonjunktur som berörde i stort sett hela landet 

(Cserhalmi 1997).  

Befolkningsökningen som hade pågått under en tid ledde till en förtätning av både 

bebyggelse och odlingar i etablerade byar. Det finns källmaterial, exempelvis bevarade 

brev, som tyder på att man odlade upp ny mark fram till 1300-talets mitt. Det som kom 

att avbryta expansionen var digerdöden, epidemin som nådde Sverige under mitten av 

1300-talet. Dessförinnan hade stora delar av Europa redan drabbats (Myrdal 1998). 

Pestepidemin kom i vågor och dödligheten var hög. Hur stor andel av befolkningen som 

föll offer för sjukdomen är omdiskuterat och svårt att uppskatta. Sannolikt fanns stora 

regionala skillnader vad beträffade dödlighet och ödeläggelse. Uppskattningsvis kan 

den svenska befolkningen ha halverats på tjugo år efter flera pestvågor (Myrdal 2004). 

Inte förrän 200 år senare, under 1500-talet, nådde befolkningsmängden samma antal 

som innan digerdödens intåg. Med tiden tog man återigen de före detta ödegårdarna i 

besittning och fortsatte därefter att odla upp mer jord. Under århundradena fram till 

1700-talet ökade användningen av järn och flera nya jordbruksredskap etablerades, 

parallellt med att hantverk, handel och administration utvecklades (Myrdal 1998). 

Figur 4. Storskifteskarta från år 1794. Byn är Västanå i Näsum. Karta: Västanå, storskifte 1794. 

Lantmäteristyrelsens arkiv, Kristianstads län, Näsums socken, aktbeteckning: K91-14:4. 
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Under 1700- och 1800-talen genomgick jordbruket en förändring. Skiftesreformen hade 

nått Sverige. Syftet med skiftet var att underlätta för bönderna och effektivisera 

jordbruket genom att ersätta de gamla, splittrade ägorna med större, sammanhängande 

ägor. Vid ett storskifte, som var den första varianten av ett skifte, var det framför allt 

åkrar och ängar som skiftades (se exempel i figur 4). Tomterna och utmarkerna fick ofta 

behålla sina ursprungliga former och gårdarna låg kvar på samma plats. Mellan år 1749 

och 1827 storskiftades byar runt om i landet (Cserhalmi 1997).  

År 1803 kom ett nytt slags skifte, nämligen enskiftet. Principen för enskiftet var 

densamma som för storskiftet, med skillnaden att gårdar kunde flyttas för att ägaren 

skulle ha närmare till sina ägor. Bönder kunde välja om de ville ha sin by stor- eller 

enskiftad. Så småningom ersattes dock både stor- och enskifte med laga skifte. För att 

ett laga skifte skulle genomföras krävdes att endast en bonde i en by begärde det. 

Liksom vid enskifte kunde laga skifte innebära utflyttning av gårdar. Det var i och med 

laga skiftet som den agrara revolutionen drog igång. Byar skiftades i rasande fart varpå 

nya odlingstekniker som cirkulationsbruk och vallodling nådde Sverige. Den stundande 

industrialismen innebar dessutom att fler och bättre jordbruksredskap kunde tillverkas. 

Jordbruket blev effektivare än någonsin (Cserhalmi 1997).  

3.1.2. Agrarhistoria i norra Skåne och likartade regioner 

Nordskåne 

Norra Skåne är en del av Skåne vars historia inte är klarlagd. Där har varit sparsamt 

med arkeologiska undersökningar och den befintliga kunskapen kring den historiska 

bebyggelseutvecklingen och markanvändningen grundar sig därför främst på skriftliga 

källor och synliga fornlämningar. Stenålderns bosättningar har delvis kunnat kartläggas 

vid dokumentation av flintförekomst. Vad gäller järnåldern har utvecklingen under 

denna epok endast undersökts översiktligt, med hjälp av exempelvis synliga gravar 

(Carlie 2002).  

Även om Skåne ofta kan ses som en enhet finns det stora variationer inom den 

agrarhistoriska utvecklingen. De flacka åkerlandskapen i söder bildar en kontrast till ris- 

och skogsbygden i det periferiska norr, där jordarter och terräng har gjort delar av 

marken svårbrukad. Det historiska landskapet i norra Skåne har inte varit genomgående 

homogent, men flera sammanhållande faktorer har funnits. Några exempel är 
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bandparcellerad åkermark, små bebyggelseenheter, åkerbruk i form av ensäde och 

röjningsröseområden, ofta med ursprung i bronsålder eller järnålder. Dessa exempel kan 

även hittas i angränsande regioner, till exempel i Halland och i Småland. Avsaknaden 

av regelbundna trädessystem tycks också bilda en förenande faktor i dessa regioner 

(Connelid 2002).  

Om man ser till Bromöllaområdet i stort tyder fornlämningar på att regionen har varit en 

attraktiv plats att leva på sedan jordbruket blev en del av den skånska livsstilen. 

Området har erbjudit en blandad ekonomi och tillgång till bördig jord, vidsträckta 

betesmarker, fiske och vattenförsörjning. Utmed havet, Ivösjön och åarna finns många 

fornlämningar, bestående av bland annat boplatser och gravplatser (Carlie 2002). 

Stoby socken 

Ett område med närhet till Näsum är Stoby, en socken vars agrarhistoriska utveckling 

har undersökts. Stoby är rikt på fornlämningar och i samband med att riksväg 23 drogs 

om undersöktes dessa närmare. Röjningsröseområden som då studerades tydde på att en 

agrar ekonomi präglat landskapsbilden i Stoby redan under yngre bronsålder och 

järnålder (Connelid 2002).  

Liksom Näsum ligger Stoby i en geologisk gränszon, vilket även har format 

kulturlandskapet och dess utveckling. I socknen finns både moränjordar och 

isälvsavlagringar med sand och grus. Mest aktivitet har förekommit på sandjordarna, 

framför allt längs Almaåns dalgång, medan utmarken varit knuten till moränområdena. 

Nästan alla jordarter har varit lämpliga för odling sedan lång tid tillbaka, vilket bland 

annat bevarade röjningsröseområden belägna på moränjordar visar (Connelid 2002).  

Historiska kartor från 1700-talet visar att bebyggelsen legat samlad i byar och med 

närhet till utmarken, antingen alldeles intill eller i vissa fall direkt på utmarken. 

Möjligen är detta ett resultat av en förflyttning av bebyggelsen, som i sin tur kan ha 

ursprung i ökad betydelse av boskapsskötsel. Vidare visar historiska kartor att 

bandparceller har funnits i Stobys byar, dock med varierande omfattning. I vissa byar 

var åkermarken fullständigt bandparcellerad, medan åkermarken i andra byar endast var 

delvis bandparcellerad. I en del byar var även ängsmarken bandparcellerad (Connelid 

2002).  
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Odlingssystemet i Stoby har varit ensäde, liksom i stora delar av övriga Nordskåne. I 

många fall innebär detta att endast en vång finns i byn, men i Stoby var det vanligare 

med två vångar. På vångarna odlades korn och råg. En möjlig förklaring till de två 

vångarna är organisationen av betet. Kombinationen av de två sädesslagen och två 

vångar gjorde att betet kunde förlängas som ett komplement till magra utmarker 

(Connelid 2002).  

Halländsk kontext 

Nordskånsk agrarhistoria har vissa paralleller till den halländska. Detta kan delvis bero 

på att de naturgeografiska förhållandena i det nordskånska respektive halländska 

landskapet har många likheter. Bland annat utgör bandparceller förenande element i de 

två regionerna. Forskning inom framför allt Västsveriges agrarhistoria har visat att 

bandparceller inom jordbruket går långt tillbaka i tiden och de kan härstamma från 

förhistorisk tid. Vid jämförelser av fossil åkermark och tegar som ritats in på historiska 

kartor från 1600-talet och framåt har det nämligen funnits stora likheter. 

Bandparcellerna hade kamerala funktioner och i Halland skapades de framför allt under 

perioden mellan år 900 och år 1100. Om detta även gäller för Skåne har ännu inte 

undersökts i någon större utsträckning. Anledningen till det är delvis att fossil åkermark 

inte finns bevarad i samma utsträckning som i exempelvis Halland men också att det, 

som tidigare nämnt, har varit sparsamt med arkeologiska undersökningar i nordöstra 

Skåne (Connelid 2002). 

I Halland har det även påvisats att en förflyttning av bebyggelsen har ägt rum under 

medeltid. Som en följd av ökad betydelse av boskapsskötsel flyttade man sina hus från 

inägornas centrala delar mot utmarkerna (Connelid 2002).  

3.2. Ort- och marknamn 

3.2.1. Ortnamnens historia 

I undersökningsområdet finns flera ortnamn med ändelser som -torp eller -ryd. Ortnamn 

som dessa kan ge indikationer på till exempel när orten i fråga bildats. Enligt Sandnes 

(2016) uppkom de första skånska ortnamnen med efterleden -torp under vikingatid och 

därefter verkar torp-namnen ha bildats kontinuerligt. Den ursprungliga ändelsen kan 

översättas till ”utflyttargård från en moderby”. Ortnamnens förleder är ofta mansnamn. 
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Under 1600-talet var de skånska torp-namnen koncentrerade till skogsbygden i norr. 

Enligt Sandnes (2016) sticker Näsum ut med relativt stora och tidigt belagda torp-byar, 

däribland Sibbarp, Axeltorp, Gonarp, Klagstorp och Sonarp. 

Ändelsen -ryd förkommer i flera ortnamn i Näsum. Ryd betyder ”röjning” och återfinns 

ofta i skogsbygden. Ryd-byar tros ha bildats under medeltid. Ytterligare en ändelse som 

förekommer i undersökningsområdet är -stad, som betyder ”ställe”. Man tror att 

ortnamn med denna ändelse generellt bildades före år 800 (Sandnes 2016).  

3.2.2. Toft som bebyggelseindikator 

Marker benämnda som ”tofter” har varit del av den skånska markorganisationen 

åtminstone sedan vikingatid, men ännu råder ingen enighet kring ordets ursprungliga 

betydelse. Undersökningar har emellertid visat att benämningen använts i kamerala 

sammanhang, men också åsyftat fysiska bebyggelseplatser. Arkeologiska 

undersökningar i Sydskåne har visat att marker med namn innehållande ordet toft är 

förenade med platskontinuitet. ”Tofter” kan således användas som 

bebyggelseindikatorer (Connelid 2002). 
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3.3. Undersökningsområdet 

3.3.1. Näsums socken 

Näsums socken är belägen i Bromölla kommun. Socknen har tillhört Villands Härad 

och Kristianstads län. I väst gränsar Näsum till Vånga socken, i syd till Ivetofta socken 

och i öst går gränsen till Blekinge. I sydväst finns en naturlig gräns som utgörs av 

Ivösjön. 

I Lantmäteriets arkiv finns historiskt kartmaterial från de följande 12 byarna i Näsum: 

▪ Axeltorp 

▪ Blistorp 

▪ Drögsperyd 

▪ Äskekärra 

▪ Froeryd 

▪ Gonarp 

▪ Klagstorp 

▪ Näsum 

▪ Sibbarp 

▪ Sonarp 

▪ Östad 

▪ Västanå

Figur 5. Näsums sockens 

läge med de närliggande 

socknarna. Socken-

gränserna är hämtade 

från Riksantikvarieäm-

betet.  



 

18 

 

Byarna finns utsatta i en kartbild i figur 6. Där kan man även se att det finns två byar 

som ligger i nära anslutning till Gudahagen. Dessa två är kyrkbyn Näsum, strax norr om 

Gudahagen och Västanå, väster om Gudahagen. Som en gräns mellan de två byarna går 

Holjeån, med Västanå i väst och Näsum i öst. Holjeån sträcker sig i stort sett i nord-

sydlig riktning genom Näsum.  

Figur 6. Näsums socken med byarna utsatta. Karta: Höjddata 2 m tiles © 

Lantmäteriet och Fastighetskartan markdata vektor © Lantmäteriet, diarienr. 

2012/892. 

Östad 

Froeryd 

Sonarp 
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3.3.2. Kyrkbyn Näsum  

Kyrkbyn Näsum tros ha legat i ännu närmare anslutning till Gudahagen och Ivösjön, 

innan man sannolikt omstrukturerade byn under 1200-talet. Namnet Näsum tros betyda 

”Hemmet på udden” eller ”på udden” (Sandnes 2016) och delvis därför tror man att 

kyrkbyn tidigare har legat närmare Ivösjön. Idag är det nämligen 1,5 km mellan vattnet 

och byn (Roslund 2019).  

Arkeologiska undersökningar med inventeringar och metalldetektorer har gett resultat 

som pekar på att en by eller åtminstone flera gårdar legat väster om Gudahagen från 

vendeltid till 1100-tal, alltså med ungefär 600 års kontinuitet. Till exempel vikingatida 

spännen av olika slag och stora mängder slagg, troligtvis från tillverkning av 

blästerugnsjärn, som hittats där tyder detta. Där finns också marknamn som tyder på en 

tidigare bebyggelse, men hur bebyggelsens struktur såg ut är inte klarlagt. Man vet 

heller inte riktigt hur förhållandet till Ivösjön såg ut eftersom sjön dikades ur i slutet av 

1800-talet och sjön sänktes ungefär 1,7 m (Roslund 2019). 

3.3.3. Gudahagen 

Mellan kyrkbyn Näsum och Ivösjön ligger gravfältet som idag kallas Gudahagen. 

Gravfältet utmärker sig med resta stenar som bildar en nära kvadratisk form. Exakt när 

gravfältet började användas är det ingen som riktigt vet, men fynd som tros härstamma 

från förromersk järnålder indikerar att de äldsta gravarna är från denna tid. Majoriteten 

av gravarna är brandgravar, men spik från kistgravar har också hittats på platsen 

(Roslund 2019).  

Vid en första anblick kan man tro att de resta stenarna i Gudahagen utgör en gräns som 

hägnar in de gamla gravarna, men vid närmare undersökningar har fynd från gravar 

påträffats även utanför stenarna i sydlig riktning. På grund av dessa fynd tror man att 

stenarna har placerats ut sekundärt till gravfältet, möjligen kring de kristna gravarna 

som så småningom kom till, och skilde sig från de äldre, hedniska gravarna. Olika typer 

av gravskick tyder nämligen på att gravfältet använts vid jordfästning trots att kulturella 

riter förändrats. Under 1200-talet tror man att gravfältet övergavs (Roslund 2019).  
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3.3.4. Markförhållanden 

Berg och jord 

Det som lägger grund för hur kulturlandskapen utformas och hur marken planeras är de 

naturliga förutsättningarna. Näsums socken innehåller varierande sådana förutsättningar 

eftersom det ligger i en gränszon både vad gäller högsta kustlinjen och berggrund.  

I sydvästra Näsum finns ett mindre område som består av kalkberggrund. Det är samma 

berggrund som Kristianstadslätten och stora delar av Bromölla består av. Den största 

andelen av berggrunden i Näsum består dock av hårda bergarter, som kvartsit, granit 

och gnejs (SGU). Variationen beror på att Näsum ligger i gränsområdet mellan den 

sydligaste delen av den fennoskandiska urbergsskölden och den mellaneuropeiska 

sänkan med sedimentära bergarter (Helgesson 2002). 

Jordarterna i Näsum varierar mellan fina, sorterade jordarter och moränjordar med 

bitvis utmanande terräng. I norr finns ett stråk med isälvssediment, som sedan övergår 

till postglacial finsand. Längs Holjeån och Ivösjöns strandlinje dominerar 

svämsediment. I både väst och öst finns sandig morän med urberg som blottas på flera 

ställen (SGU). Figur 7 visar en kartbild över Näsum och jordarterna. 

Högsta kustlinjen 

Efter vår senaste istid låg stora delar av Sverige under vatten. Den högsta vattennivån 

som då uppnåddes kallar vi idag högsta kustlinjen. Vattnet, som transporterade, svallade 

och sorterade material, påverkade sammansättningen i jordarna och därför finns 

geologiska skillnader under respektive ovan högsta kustlinjen (Fredén 2009). 
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Under högsta kustlinjen har jordar svallats och sorterats så att stora fält med fina 

material har samlats i sprickdalar och i svaga sluttningar. I takt med att landet långsamt 

höjt sig igen har dessa fält blottats och blivit bra odlingsmarker, medan de osorterade 

höjderna har varit svårare att bruka. Även om det finns rikligt med marker under högsta 

kustlinjen som brukats under lång tid, finns inte mycket från det historiska bruket 

bevarat eftersom sentida användning har röjt bort gamla spår och strukturer. Ovan 

Froeryd 

Figur 7. Jordarterna i Näsums socken. Byarna är centrerade i lägre partier med finare jordarter. Karta: 

Höjddata 2 m tiles © Lantmäteriet och Jordarter 1:25 000 - 1:100 000 vektor © SGU, diarienr. 

2012/892 

Östad 

Sonarp 
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högsta kustlinjen finns långt fler spår bevarade tack vare att jordbruket kunde breda ut 

sig på ett annat sätt. Bygderna behövde inte koncentreras till en och samma plats som 

under högsta kustlinjen (Myrdal 1998). Näsums socken har till stor del legat ovan 

högsta kustlinjen, men det ligger i en gränszon där det även finns mindre områden som 

legat under högsta kustlinjen (SGU). 

Fosfathalter och bebyggelse 

Mellan åren 1929 och 1934 utfördes en undersökning av fosfathalter i Skåne. Resultaten 

dokumenterades på en karta av Olof Arrhenius. Ett utsnitt av kartan visas i figur 8. 

Fosfathalterna kan vara av intresse eftersom höga halter indikerar att platsen tidigare 

varit bebodd. I och kring undersökningsområdet finns platser med höga halter av fosfat 

(Fotevikens museum u.å.). 

 

Figur 8. Kartbilden visar halter av fosfat i marken. Det förstorade utsnittet visar de mätningar som 

gjordes i Näsum, och som kartbilden visar har fosfathalterna varit mycket höga på vissa platser. Vita 

områden är ej undersökta. Karta: Den skånska fosfatkartan (1929-1934) av Olof Arrhenius. 
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Åke Campbells bygdeindelning 

Etnografen Åke Campbell delade under 1920-talet in det tidiga 1700-talets Skåne i olika 

bygder med hänsyn till bland annat marktyper, odlingssystem, hägnadstyper och 

bebyggelsens utformning. Typerna kunde generaliseras till tre huvudkategorier, 

nämligen slättbygd, ris- och mellanbygd och skogsbygd (se figur 10).  

 

Nordöstra Skåne bestod av både ris- och mellanbygd och skogsbygd. I skogsbygden var 

byarna små och bebyggelsen gles. Skogen utgjorde en grundpelare i ekonomin, där 

skogsbruket var den huvudsakliga sysselsättningen och jordbruket var ett komplement 

(Campbell 1928).  

I ris- och mellanbygden kunde bebyggelsens och byarnas omfattning variera. 

Odlingssystemen kunde vara en-, två-, eller tresäde. Den gemensamma nämnaren inom 

ris- och mellanbygden var huvudnäringen, nämligen boskapsskötseln som krävde stora 

betesmarker. Även inom denna bygdetyp verkar odling, jakt och fiske endast 

komplettera den huvudsakliga inkomstkällan – boskapsskötseln (Campbell 1928). 

Figur 10. Åke Campbells skånska 

bygdeindelning under 1700-talets 

början. Karta: Bygdeindelning 

från Campbell (1928).  
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4. Material och metoder 

4.1. GIS-studier 

I denna studie har GIS (geografiska informationssystem) haft stor betydelse. GIS-

programmet som har använts heter ArcMap och nedan följer en genomgång av hur 

kartmaterialen som använts i studien har framställts och analyserats.   

4.1.1. Rektifiering, digitalisering och analys  

Rektifiering 

En del i denna studie har varit att digitalisera en historisk karta över byn Västanå för att 

senare kunna analysera markanvändningen i förhållande till exempelvis topografi och 

geologi. Valet av by föll på Västanå av flera anledningar. Byn ligger nära Gudahagen, 

och den skulle kunna ha lång historisk kontinuitet. Dessutom finns relativt gammalt och 

välbevarat kartmaterial från byn och i kartorna syns strukturer med ålderdomlig 

karaktär. Den äldsta historiska kartan som omfattar hela byn är en storskifteskarta från 

år 1794, och denna karta valdes ut för att digitaliseras. Kartan bestod av fyra olika 

kartblad. 

Vid en digitalisering måste historiska kartor inledningsvis rektifieras och georefereras. 

Detta har gjorts i flera steg med kartor från olika årtal. Ju närmare kartbilder ligger i 

tiden, desto enklare kan det vara att hitta tillförlitliga referenspunkter vid en rektifiering. 

Därför användes flera kartor i syfte att rektifiera de äldsta kartbladen.  

Vid rektifieringen krävdes fyra olika kartor, varav tre är historiska. Kartorna som 

användes var: 

▪ Fastighetskartan i skala 1:10 000 

▪ Häradsekonomiska kartan 1926-34. Rikets allmänna kartverk, Skåne län, 

aktbeteckningar: J112-3-54, J112-3-42 och J112-3-64. 

▪ Västanå, laga skifte 1830. Lantmäteristyrelsens arkiv, Kristianstads län, Näsums 

socken, aktbeteckning: K91-14:7. 

▪ Västanå, storskifte 1794. Lantmäteristyrelsens arkiv, Kristianstads län, Näsums 

socken, aktbeteckning: K91-14:4. 
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Med hjälp av dagens georefererade fastighetskarta rektifierades kartbladen från 

Häradsekonomiska kartan. Därefter rektifierades laga skifteskartan mot 

Häradsekonomiska, och slutligen storskifteskartan mot laga skifteskartan. 

Digitalisering 

När de historiska kartorna hade fått rätt koordinater påbörjades en digitalisering av 

markanvändning, vatten och bebyggelse. Vid digitaliseringen skapades ett nytt, tomt 

vektorlager, varpå polygoner motsvarande olika typer av markslag eller 

landskapselement ritades ut. Dessa ytor namngavs sedan i lagrets attributtabell. Ytorna 

delades in i följande kategorier: 

▪ Åker 

▪ Äng 

▪ Tomtmark 

▪ Bebyggelse 

▪ Samfälld mark 

Symboliken för den digitaliserade varianten av den historiska kartan ändrades beroende 

på i vilket syfte den skulle användas.  

Analys 

Förutom visuella analyser har analyser i GIS gjorts. I GIS har markanvändning i 

kombination med jordarter analyserats. Detta genom att använda verktyget Intersect 

mellan ett vektorlager med en jordartskarta och vektorlagret med den historiska 

markanvändningen.  Med denna metod skapas ett nytt lager med en attributtabell som 

innehåller information från båda kartor. Genom att senare använda verktyget Dissolve 

skapades ytterligare ett nytt lager, denna gång med en attributtabell som är lättare att 

avläsa. Detta eftersom överlappning av vissa jordarter och markslag slås ihop och bara 

visas en gång i attributtabellen.  

För att åstadkomma hårda data på hur förhållandet mellan jordarter och 

markanvändning såg ut beräknades arean för varje fält som det nya lagret innehöll. 

Genom att lägga till ett nytt fält av typen Float i attributtabellen och sedan välja 

alternativet Calculate geometry beräknades arean för varje yta i lagret. Siffrorna (antalet 

kvadratmeter), markslagen och jordarterna, fördes därefter in i en Excel-tabell. Med 
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informationen från GIS-analysen sammanställd i en tabell i Excel kunde ett 

stapeldiagram skapas.  

4.1.2. Fornlämningskartor 

Vid framställning av fornlämningskartan som används i uppsatsen importerades 

vektorlager med fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar från 

Riksantikvarieämbetets Fornsök. Fornsök är en tjänst där kända fornlämningar och 

övriga kulturhistoriska lämningar redovisas, med hjälp av kartor och beskrivningar. 

Beskrivningarna kan variera i omfattning.  

Både fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar finns registrerade i Fornsök 

och det som skiljer lämningstyperna åt är deras ålder. Lämningar som har eller tros ha 

sitt ursprung från tiden före år 1850 klassas som fornlämningar, medan lämningar som 

tros härstamma från senare tid klassas som övriga kulturhistoriska lämningar. Kritik 

som berör användningen av information från Fornsök återkommer jag till i en senare del 

av metodavsnittet. 

Eftersom min studie främst rör det äldre landskapet i Näsum sorterades de lämningar 

som tros vara relativt sentida, alltså de lämningar som tillhör kategorin övriga 

kulturhistoriska lämningar, bort från vektorlagret med hjälp av funktionen Select by 

Attributes. Fornlämningarna markerades i attributtabellen och sedan exporterades datan 

till ett nytt lager. Kartbilden symboliserades sedan med hänsyn till lämningarnas 

karaktär.  

4.1.3. Översiktskartor, terrängskuggning och geologiska kartor 

Flera olika kartor har framställts i syfte att bidra till mångsidig bild av landskapet i och 

omkring undersökningsområdet. Vad gäller kartor med markslag, geologiska kartor och 

höjddata har de nödvändiga filerna hämtats från Lantmäteriets Geodataportal. I 

figurtexterna finns referenser till de kartor som använts, och samtliga kartor listas 

dessutom i referenslistan som ligger sist i dokumentet. 

Vid framställning av den terrängskuggning som använts i flera kartor bearbetades 

höjddata som hämtats från Lantmäteriet. I GIS-programmet användes verktyget 

Hillshade för att ett nytt lager med terrängskuggning skulle skapas. 
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4.2. Historiska kartor 

För att få en bild av hur markanvändningen i alla byar sett ut historiskt och eventuellt 

förhistoriskt studerades historiska kartor från Lantmäteriet översiktligt.  De olika byarna 

beskrivs i resultatavsnittet. Kartmaterialet har olika omfattning och ålder i de olika 

byarna och delvis därför är beskrivningarna olika omfattande. Sådant som studerats är 

byarnas storlek, markplaneringen och markslag, odlingsstrukturer och bebyggelsens 

placering i landskapet. 

4.3. Litteraturstudier 

Relevant litteratur i form av till exempel avhandlingar, rapporter eller artiklar av 

vetenskaplig karaktär har eftersökts under arbetets gång. Både tryckt och digitalt 

material har använts. 

4.4. Ortnamnsstudier 

Eftersom ortnamn och ortnamnsändelser kan berätta om orters ursprung är de av 

intresse i denna studie. Vid undersökningar av ortnamn i Näsums socken har bland 

annat Skånska ortnamnsdatabasen av Institutet för Språk och folkminnen använts. I 

databasen kan man exempelvis se det första skriftliga belägget för ett ortnamn. För att 

lätt kunna få en översikt av ortnamnens bakgrund skapades en tabell i Excel där 

information om ortnamnen fördes in. Information om första skriftliga belägg, ortnamns 

eventuella ändelser och ändelsers generella betydelse infogades i tabellen.   

Ortnamnen har även undersökts med hjälp av uppslagsverket Skånes ortnamn – 

Villands härad och Kristianstads stad (Sandnes 2016). Översiktliga beskrivningar av 

ortnamnen och deras ursprung finns i resultatavsnittet.  

4.5. Metoddiskussion och felkällor 

4.5.1. Valet av flera metoder 

Det finns många aspekter som påverkar hur ett kulturlandskap formas. Eftersom jag i 

denna studie vill presentera en mångsidig bild av landskapet i Näsum har flera olika, 

retrogressiva metoder använts. Litteratur- och kartstudier har vägt tungt för 

slutresultatet.  
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4.5.2. GIS-relaterade felkällor 

Rektifiering 

Den rektifiering som presenterades tidigare i avsnittet har utförts med noggrannhet. 

Ändå kan det vara så att rektifieringen inte är felfri. Flera kartor har använts och tre har 

varit historiska. Har en karta blivit förskjuten på grund av en något felaktig rektifiering 

har förskjutningen sannolikt följt med till nästa.  

De historiska kartorna är hantverk som kan vara svåra att arbeta med eftersom de kan 

vara svåra att tyda, kan ha blivit skeva med åren eller kanske inte mätts in alternativt 

ritats in med exakta mått av lantmätaren. Ibland kan även låg upplösning av de 

inskannade kartorna skapa oklarheter. Sammantaget kan det finnas flera olika 

anledningar till att en exakt rektifiering uteblir. Detta hindrar en däremot inte 

nödvändigtvis från att kunna hitta mönster och samband i kartbilderna.  

 

 

Figur 10. Västanås markanvändning, digitaliserad från storskifteskartan från 1794. Bakgrundskarta: 

Höjddata 2 m tiles © Lantmäteriet och Fastighetskartan markdata vektor © Lantmäteriet, diarienr. 

2012/892. 
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Digitalisering 

Digitalisering av historiskt kartmaterial kan innebära svårigheter, som i sin tur kan leda 

till felaktigheter. Det kan delvis vara för att historiska kartor kan ha blivit missfärgade 

eller på andra sätt otydliga med åren, och även här kan låg upplösning vara 

problematiskt. Resultatet kan bli felaktiga detaljer i digitaliseringen. 

Fornsök 

Riksantikvarieämbetets Fornsök har använts vid framställning av kartmaterial med 

fornlämningar. Något som kan vara viktigt att ha i åtanke är att Fornsök enbart 

innehåller kända lämningar och att det sannolikt finns betydligt fler än de som faktiskt 

presenteras. Det finns även risk för att lämningar och lämningsområden kan ha blivit 

felaktigt avgränsade och/eller daterade.  

5. Resultat  

5.1. GIS-studier 

5.1.1. Digitalisering och analys av Västanås storskifteskarta  

Figur 10 visar en digitaliserad variant av Västanås historiska markanvändning och 

bebyggelse, här med kategorierna åker, äng, tomtmark, bebyggelse och samfällda ägor. 

Kartan är digitaliserad från Västanås storskifteskarta (se utsnitt i figur 4). Öster om 

Holjeån ligger byn Näsum. Utmarken ligger utanför byns utritade markslag i väst. En 

GIS-analys av markanvändning i förhållande till jordarter har gett ett resultat som 

presenteras i form av ett stapeldiagram i figur 11. Stapeldiagrammet gör det lätt att 

utläsa att åkermarken framför allt är belägen på postglacial finsand, medan 

ängsarealerna är mer spridda mellan olika jordarter. Tomtmarken är framför allt belägen 

på sandig morän. I diagrammet finns även de sammanlagda arealerna presenterade och 

staplarna avslöjar att ängsmarken är det vanligaste markslaget på inägorna.   
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5.1.2. Åke Campbells bygde-

indelning 

Med Näsums sockengräns över-

lagrad Åke Campbells bygdein-

delning (se figur 12) kan man 

utläsa att majoriteten av socknen 

utgörs av skogsbygd, medan ett 

litet område bestående av ris- och 

mellanbygd ligger centralt, där 

byarna Västanå och Näsum är 

belägna.  
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Figur 12. Åke Campbells översiktliga bygdeindelning med 

Näsums socken markerad. Majoriteten av socknen består 

av skogsbygd. Karta: Bygdeindelning från Campbell 

(1928). Sockengräns hämtad från Riksantikvarieämbetet. 

 

Figur 11. De huvudsakliga markslagen i Västanå, i vilken omfattning de finns och på vilken jordart de 

är belägna. Åkermarken är huvudsakligen belägen på postglacial sand, medan ängsarealerna är 

uppdelade mellan olika jordarter. 
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Figur 13. Fornlämningar inom Näsum. I Holjeåns dalgång finns flera 

boplatslämningar, medan en del fossil åkermark finns bevarad i skogsmarkerna. 

Karta: Fornlämningsinformation hämtad från Riksantikvarieämbetet.  
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5.1.3. Fornlämningar 

En karta med fornlämningar i Näsum har framställts och visas i figur 13. De allra 

vanligaste typerna av fornlämningar är boplatslämningar och fossil åkermark men även 

några mindre gravfält finns dokumenterade. Ett av dessa är Gudahagen (RAÄ: Näsum 

5:1) och som tidigare nämnt är det daterat till järnålder och tros ha använts fram till 

tidig medeltid. Generellt sett finns merparten av lämningarna i skogsbygden, där flera 

områden med fossil åkermark finns dokumenterade. Den fossila åkermarken består i 

många fall av röjningsröseområden och det mest omfattande, dokumenterade området 

av denna typ ligger på Orudden, söder om Äskekärra (RAÄ: Näsum 517). Inom 

området finns ca 300 röjningsrösen och ca 10 hägnader i form av stenmurar 

(Riksantikvarieämbetet). Denna typ av röjningsröseområde kan härröra från yngre 

järnålder eller medeltid (Gren 1997). Avsaknaden av liknande områden längs Holjeåns 

dalgång beror sannolikt på att sentida bruk röjt bort spåren efter dessa. Spår som 

däremot bevarats är boplatslämningar, ofta i form av flintavslag eller skörbränd sten. I 

den norra delen av dalgången finns även flera högar bevarade, i nära anslutning till 

varandra. 

Figur 14. Ett utsnitt ur den geometriska kartan över Axeltorp. I vissa stråk ligger åkertegarna tätt. 

Karta: Axeltorp, geometrisk avmätning 1700. Lantmäteristyrelsens arkiv, Kristianstads län, Näsums 

socken, aktbeteckning: K91-2:1. 
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5.2. Historiska kartor 

Nedan följer presentationer av de översiktliga studier som gjorts av historiska kartor 

från byar inom Näsums socken. Tolkningar av vad informationen i kartorna kan 

innebära för utvecklingen i Näsum kommer att presenteras i diskussionsavsnittet.  

Axeltorp 

Karta: Axeltorp, geometrisk avmätning 1700. Lantmäteristyrelsens arkiv, Kristianstads 

län, Näsums socken, aktbeteckning: K91-2:1.  

Den äldsta kartan som finns över Axeltorp är en geometrisk avmätning från år 1700. 

Kartbilden och det tillhörande protokollet avslöjar att Axeltorp var en ganska liten by, 

med endast fem mindre jordbruksenheter. Byns inägor bestod av både bandparceller och 

större åkerfält med ängar insprängda i åkermarken. Vissa ängar ligger i tegar, precis 

som åkermarken. Byn har två vångar, ”Gamle Wång” och ”Nÿ Wång”. Det verkar 

finnas rikligt med träd både på inägorna och utmarkerna. 

Blistorp 

Karta: Blistorp, laga skifte 1845. Lantmäteristyrelsens arkiv, Kristianstads län, Näsums 

socken, aktbeteckning: K91-3:3. 

Figur 15. Ett utsnitt ur Blistorps laga skifteskarta. Byn är placerad med närhet till Blistorpssjön. Karta: 

Blistorp, laga skifte 1845. Lantmäteristyrelsens arkiv, Kristianstads län, Näsums socken, 

aktbeteckning: K91-3:3.  
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Blistorp ligger i periferin sett till hela Näsum. Byn ligger intill en sjö, Blistorpssjön. De 

få jordbruksenheter som finns i byn är belägna invid sjön, och detsamma gäller för 

åkermarken som i stort sett består av större fält, omringade av ängarna.  

Drögsperyd 

Karta: Drögsperyd, enskifte 1805. Lantmäteristyrelsens arkiv, Kristianstads län, 

Näsums socken, aktbeteckning: K91-4:1. 

Drögsperyd är beläget nordost om Näsum och Västanå. Den äldsta kartan över byns 

marker är från år 1805 då byn genomgick enskifte. Majoriteten av åkrarna var då 

bandparcellerade och detsamma gällde en del av ängarna, i synnerhet de som låg i 

anslutning till åkertegarna. En del av ängarna var trädbeklädda.  Gårdarna låg samlade 

med närhet till utmarken. I skiftesprotokollet finns marknamn av slaget ”Toftåker”, på 

åkermark märkt med nummer 54. Detta tyder på att äldre bebyggelse legat väster om 

1800-talets byläge, nära gränserna till Gonarp och Näsum och med längre avstånd till 

utmarken (se figur 16).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Ett utsnitt ur Drögsperyds 

enskifteskarta. En stor del av 

åkermarken ligger i bandparceller. Åker 

med namnet ”Toftåker”, nummer 54, 

ligger i byns västra del. Karta: Drögs-

peryd, enskifte 1805. Lantmäteristyr-

elsens arkiv, Kristianstads län, Näsums 

socken, aktbeteckning: K91-4:1. 
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Äskekärra 

Karta: Häradsekonomiska kartan 1926-34. Rikets allmänna kartverk, Skåne län, 

aktbeteckningar: J112-3-54 och J112-3-42. 

För Äskekärra socken finns inga 

historiska kartor från skiften och 

dylikt, eftersom byn har bestått av 

frälsehemman. Istället har den 

Häradsekonomiska kartan använts för 

att se hur markslagen sett ut i tidigare 

ett tidigare skede. Enligt kartan låg äng 

och bebyggelse blandat strax intill 

utmarken i öst. Åkermarkerna i väst 

möter Näsums sydligaste åkermark.  

Froeryd 

Karta: Froeryd, geometrisk avmätning. 

Lantmäteristyrelsens arkiv, Kristian-

stads län, Näsums socken, aktbeteck-

ning: K91-6:1. 

Figur 18. Ett utsnitt ur Froeryds geometriska 

avmätning. Nära hälften av hemmanets ägor består 

av en hästhage. Karta: Froeryd, geometrisk 

avmätning. Lantmäteristyrelsens arkiv, Kristianstads 

län, Näsums socken, aktbeteckning: K91-6:1. 

Figur 17. Äskekärra i ett utsnitt ur Häradsekonomiska kartan. Karta: Häradsekonomiska kartan 1926-

34. Rikets allmänna kartverk, Skåne län, aktbeteckning: J112-3-54. 
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Froeryd är en liten by som ligger sydost om Axeltorp. Den enda historiska kartan som 

finns över Froeryd är en geometrisk avmätning från år 1728. Kartan avslöjar att endast 

ett hemman finns i Froeryd och det verkar ha varit ett litet frälsehemman. En 

kringbyggd gård fanns centralt bland markerna som var uppdelade i två vångar, den 

”Södre” och den ”Norre”. Det fanns ett antal åkrar och ängar som saknar någon speciell 

struktur, de låg alltså inte i tegar så som de har gjort i många andra byar i trakten. En 

stor del av den avmätta marken består av en hästhage. 

Gonarp 

Karta: Gonarp, storskifte 1801. Lantmäteristyrelsens arkiv, Kristianstads län, Näsums 

socken, aktbeteckning: K91-7:1. 

Gonarp är beläget väster om Drögsperyd. Storskifteskartan från 1801 visar att byn 

bestod av fem hemman och två vångar. Bebyggelsen låg i byns västra del utmed 

Holjeån. I nära anslutning låg åkrar i smala tegar. Större ängar fanns belägna kring 

åkermarken. En mindre bäck går genom byn och längs denna fanns mindre ängar som 

var uppdelade mellan byns gårdar.  Delar av ängsmarkerna var trädbeklädda och 

detsamma gällde utmarken. 

 

Figur 19. Ett utsnitt ur Gonarps storskifteskarta. Karta: Gonarp, storskifte 1801. Lantmäteristyrelsens 

arkiv, Kristianstads län, Näsums socken, aktbeteckning: K91-7:1. 
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Klagstorp 

Karta: Klagstorp, geometrisk avmätning 1700. Lantmäteristyrelsens arkiv, Kristianstads 

län, Näsums socken, aktbeteckning: K91-9:1. 

Klagstorp ligger längs Ivösjöns strandlinje. Den äldsta kartan över byn är från år 1700 

och i den kan man se att byn bestod av fem hemman. Bebyggelsen låg i en klunga 

utmed vattnet och strax intill låg utmark, men även bandparcellerad åkermark och 

ängsmark med samma formationer. Åkrarna var generellt belägna invid vattnet, medan 

utmarken tog vid där anståndet till vattnet ökade, dock med två mynningar som gick ut i 

Ivösjön. 

Kyrkbyn Näsum 

Karta: Näsum, enskifte 1812. Lantmäteristyrelsens arkiv, Kristianstads län, Näsums 

socken, aktbeteckning: K91-11:2. 

Näsum är beläget öster om Västanå och Holjeån. En enskifteskarta från 1812 avslöjar 

att en del av Näsum bestod av frälsehemman beläget intill Äskekärra. Näsum är och var 

en mycket stor by i Näsums socken. Näsum är som tidigare nämnt sockens kyrkby.  

Figur 20. Ett utsnitt ur Klagstorps geometriska avmätning från år 1700. De bandparcellerade åkrarna 

ligger tätt i byns östra del. I väst mynnar utmarken ut i Ivösjön. Karta: Klagstorp, geometrisk avmätning 

1700. Lantmäteristyrelsens arkiv, Kristianstads län, Näsums socken, aktbeteckning: K91-9:1. 
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Bebyggelsen i Näsum låg relativt samlad i 

byns västra del med närhet till Holjeån, 

indragen en bit från Ivösjön. Majoriteten av 

åkermarken låg i nära anslutning till 

gårdsbebyggelsen. På vissa platser låg åkrarna 

långsmala tegar, medan andra åkerfält var 

relativt stora och vida. På våtare partier, till 

exempel utmed åarna och längs Ivöns 

strandlinje låg byns ängar. ”Floängar” är ett 

begrepp som ofta återkommer i 

skiftesprotokollet. 

Sibbarp 

Karta: Sibbarp, enskifte 1812. Lantmäteri-

styrelsens arkiv, Kristianstads län, Näsums 

socken, aktbeteckning: K91-12:2. 

Sibbarp ligger väster om Holjeån och norr om 

Västanå. Den enda kartan som finns över 

Sibbarp är en enskifteskarta från år 1812. 

Figur 22. Sibbarp under tidigt 1800-tal 

med bebyggelse, äng och åker som ett 

stråk längs Holjeån. Karta: Sibbarp, 

enskifte 1812. Lantmäteristyrelsens arkiv, 

Kristian-stads län, Näsums socken, 

aktbeteckning: K91-12:2 

Figur 21. Ett utsnitt ur Näsums enskifteskarta. I byns västra del, med närhet till Holjeån, ligger 

bebyggelsen samlad. Karta: Näsum, enskifte 1812. Lantmäteristyrelsens arkiv, Kristianstads län, 

Näsums socken, aktbeteckning: K91-11:2. 
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Kartbilden visar att bebyggelsen låg utmed Holjeån, liksom åkermarkerna och ängarna. 

Åkrarna var relativt stora utan några tydliga bandstrukturer. En stor del av ängsarealerna 

låg i byns södra del, strax utanför åkrarna. I väst, med nära anslutning till både 

bebyggelse, åkrar och ängar låg utmarkerna.  

Sonarp 

Karta: Sonarp, enskifte 1814. Lantmäteristyr-

elsens arkiv, Kristianstads län, Näsums socken, 

aktbeteckning: K91-13:1. 

Sonarp saknas i moderna kartmaterial men 

enligt enskifteskartan från 1814 låg den 

långsmala byn i den nordligaste delen av 

Näsum. I syd gick en å som avgränsar mot 

Östads inägor. Utmed ån låg byns bebyggelse i 

en samlad klunga. Markslagen kring bebygg-

elsen var blandade, med åker, äng och utmark i 

nära anslutning. Många ängar i ligger i våtare 

partier längs ån. Utmarken tog vid strax norr om 

inägorna.  

 

Östad 

Karta: Östad, enskifte 1809. Lantmäteri-

styrelsens arkiv, Kristianstads län, Näsums 

socken, aktbeteckning: K91-16:2. 

Östad ligger öster om Sibbarp och Holjeån. 

Den gamla byn bestod av flera gårdar. Till 

skillnad från många andra byar i Näsum 

ligger varken bebyggelsen eller åkrarna 

särskilt nära ån. Majoriteten av bebyggelsen 

ligger i en klunga, med ett par utflyttade 

gårdar. Åkermarkerna består av stora fält och 

Figur 24. Ett utsnitt ur enskifteskartan över 

Östad. Karta: Östad, enskifte 1809. Lant-

mäteristyrelsens arkiv, Kristianstads län, 

Näsums socken, aktbeteckning: K91-16:2. 

Figur 23. Ett utsnitt ur Sonarps enskiftes-

karta. Utmed ån ligger byns bebyggelse, 

tillsammans med åkrar och ängar. Karta: 

Sonarp, enskifte 1814. Lantmäteristyr-

elsens arkiv, Kristianstads län, Näsums 

socken, aktbeteckning: K91-13:1. 
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ligger i anslutning till bebyggelsen, liksom många av ängarna. Ett stråk av ängsmark går 

längs ån, men utmark skiljer den åt från byns inägor. Marknamn innehållande ord som 

torp, backe och berg återkommer ofta i skiftesprotokollet. 

5.3. Ortnamnsstudier 

5.3.1. Ortnamnens ursprung och etymologi 

Näsums ortnamns ursprung och etymologi kommer att presenteras översiktligt nedan.  

Axeltorp: Förleden härleds till mansnamnet ”Axel” och efterleden till ”torp” (Sandnes 

2016).  

Blistorp: ”Torp” utgör efterleden, och förleden har osäkert ursprung. Möjligen kommer 

den från det danska mansnamnet ”Blith”, eller också är ortnamnet sekundärt till 

Blistorpssjön som är belägen i anslutning till byn. På andra håll har sjönamn som till 

exempel ”Bliden” förekommit, vilket har betytt klar eller glänsande (Sandnes 2016). 

Drögsperyd: Efterleden är ”ryd” vilket betyder ”röjning”. Förleden är svårtolkad och 

”Drög” kan ha olika betydelser. Möjligen betyder ortnamnet ”dalbornas röjning” eller 

”röjningen vid boden i dalen” (Sandnes 2016). 

Äskekärra: Förleden ”Äske” betyder ask och efterleden betyder sankmark (Sandnes 

2016). 

Froeryd: ”Ryd” betyder ”röjning”. Förleden kan betyda ”adelsfru” eller vara en variant 

på mansnamnet ”Frodhe” (Sandnes 2016). 

Gonarp: Efterleden är en variant av ”torp” och förleden kommer möjligtvis från 

mansnamnet ”Godwine” (Sandnes 2016). 

Klagstorp: Förleden kan härledas antingen till ett naturnamn i form av ”Klacken” eller 

till mansnamnet ”Klakk”. Efterleden är ”torp” (Sandnes 2016). 

Näsum: ”Näs” betyder udde, och hur ”um” ska tolkas är omdiskuterat. Möjligen betyder 

ortnamnet ”på udden” eller ”hemmet på udden” (Sandnes 2016). 

Sibbarp: Förleden har ursprung i mansnamnet ”Sibbe”. Efterleden är en variant av 

”torp” (Sandnes 2016). 
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Sonarp: Mansnamnet ”Sone” har format förleden, medan efterleden syftar till ”torp” 

(Sandnes 2016). 

Västanå: ”Västan” betyder ”väster om” och ”å” syftar i detta fall på Höljeån (Sandnes 

2016). 

Östad: Ortnamnet kan tolkas på olika sätt. Möjligen kan det härledas till ”öde stället” 

eller syftar ortnamnet till det faktum att Östad ligger öster om Holjeån (Sandnes 2016). 

5.3.2. En sammanställning 

Nedan följer en tabell med ortnamn, ortnamnens betydelse och första belägg. I figur 19 

finns en karta över Näsums socken och byarna. Där kan ett samband mellan orternas 

placering och mark- och terrängtyp urskiljas. Byar med ändelser som -torp och -ryd 

ligger i skogsmarkerna och ofta i Näsums utkanter.  

 

 

 

 

 

Ortnamn Ändelse Ändelsens betydelse Första skriftliga belägg 

Axeltorp -torp Inhägnad/nybygge 1434 

Blistorp -torp Inhägnad/nybygge 1611 

Drögsperyd -ryd röjning 1505 

Äskekärra -kärr sankmark Osäkert 

Froeryd -ryd röjning 1612 

Gonarp -torp Inhägnad/nybygge 1145 

Klagstorp -torp Inhägnad/nybygge 1417 

Näsum - - 1379 

Sibbarp -torp Inhägnad/nybygge 1417 

Sonarp -torp Inhägnad/nybygge 1390 

Västanå 

Östad 

-å 

-stad 

Holjeån åsyftas 

ställe 

1379 

1145 

Tabell 1. Tabellen visar namn på de orter som ligger i Näsum. Efterledet -torp är vanligt, vilket går i 

linje med att en stor del av socknen består av skogsbygd. Källa: Skånska ortnamnsdatabasen av 

Institutionen för Språk och folkminnen. 
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Figur 25. En översiktskarta med ortnamn. Orter med ändelser som -torp och -ryd förekommer framför 

allt i skogsbygden. Kartor: Höjddata 2 m tiles © Lantmäteriet, Fastighetskartan markdata vektor © 

Lantmäteriet och Fastighetskartan kommunikation vektor © Lantmäteriet, diarienr. 2012/892. 

Sonarp 

Froeryd 

Östad 
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5.4. Resultatsammanfattning 

Fornlämningarna i Näsum är många och de vanligaste typerna är fossila åkrar och 

boplatslämningar. Röjningsröseområden förekommer i skogsbygden och det största är 

beläget söder om Äskekärra. Sannolikt finns både förhistoriska och mer sentida 

röjningsrösen inom dessa områden. Vad gäller boplatslämningar härrör troligtvis de 

äldsta av dessa från stenålder, med flintavslag som exempel. I undersökningsområdet 

finns åkerstrukturer som kan härstamma från sen järnålder eller medeltid, och dessutom 

finns flera ortnamn med ändelser som kan härledas till vikingatid och medeltid. 

Kartmaterialet som undersökts visar att de geologiska förutsättningarna påverkat 

byarnas lägen och hur marken använts inom dessa. Byarna är dessutom ofta knutna till 

vatten och även detta har format markanvändningen.  

6. Diskussion 

6.1. Näsum i Sydsvensk och Nordskånsk kontext 

Stoby  

Något som framgått redan under bakgrundsavsnittet är att Näsum är en socken med 

varierande inslag. Det är på grund av den geologiska och topografiska variationen som 

formats under långa, geologiska processer och under inlandsisens framfart och 

tillbakagång. Markförhållandena har gjort en blandad ekonomi möjlig för socknens 

invånare. Frågan är om utvecklingen av bygden i Näsum låg i linje med den övriga ris- 

och skogsbygdens i södra Sverige. 

En socken med geografisk närhet till Näsum är Stoby, som presenteras i 

bakgrundsavsnittet. I likhet med Näsum innehåller Stoby blandad bygd med lång 

historisk kontinuitet. Vilka likheter, och vilka skillnader kan skönjas vid en jämförelse 

av de två socknarna?  

Vad beträffar de geologiska förutsättningarna finns stora likheter i Stoby och Näsum. 

Båda socknar består till stor del av moränjordar, men innehåller även dalgångar med 

stråk av isälvsavlagringar. Dessa stråk har nyttjats intensivt, medan moränjordarna till 

stor del bestått av utmark, även om fossila åkermarker tyder på att delar av marken i 

något skede brukats (Connelid 2002). Liknande mönster med koppling till de 



 

44 

 

geologiska förutsättningarna kan urskiljas även i Näsum, där byar och odlingar framför 

allt har varit belägna längs Holjeåns dalgång. 

Historiska kartor visar att Stobys bebyggelse ligger i samlad i byar, vilket också är fallet 

i Näsum. Även jordbruket tycks vara likartat i de två socknarna. Åkertegar i form av 

bandparceller har förekommit i varierande utsträckning i båda områdena. Vångarna är 

ofta två och i Stoby har denna organisering troligtvis berott på att systemet förlängt 

betet, vilket har varit viktigt i området med tanke på att stora delar av socknen består av 

skogsbygd (Connelid 2002). Det ligger nära till hands att även applicera denna teori på 

Näsum, där boskapsskötseln sannolikt också varit viktig.  

Något som flera historiska kartor från Näsum berättar är att träd ofta har förekommit på 

byarnas inägor. I samtliga kartor finns flera ängar med trädsymboler. Hur tätt det 

egentligen var mellan träden går inte att utläsa i de historiska kartorna, men att det 

förekom är tydligt. Även detta utgör en parallell till den historiska bygden i andra delar 

av Nordskåne och däribland Stoby, men även till motsvarande bygd i Halland. 

Till skillnad från Näsums byar har byarna i Stoby nästan undantagslöst legat i 

anslutning till utmarkerna, vilket sannolikt har varit resultat av att bebyggelsen flyttat på 

grund av en ökad betydelse av boskapsskötsel. Marknamn innehållande ordet toft tyder 

på att just en förflyttning ägt rum. Denna förflyttning har även varit del av den 

halländska agrarhistorian (Connelid 2002). I Näsum finns toftmarker benämnda i flera 

skiftesprotokoll, men i de allra flesta fallen har markerna varit spridda i landskapet och 

det har varit svårt att koppla dessa till den ovanstående typen av förflyttning. Det finns 

dock en del byar som är belägna med närhet till utmarkerna, till exempel Klagstorp, 

Sibbarp och Sonarp. Även Drögsperyd är en by med närhet till utmarken och marknamn 

som ”Toftåker” tyder på att bebyggelse tidigare har legat mer centralt i byn. Möjligen 

har den eventuella omläggningen av bebyggelsen här samma bakgrund som den i Stoby.  

Halland 

Det finns undersökningar som påvisar likheter mellan den halländska agrarhistorian och 

den nordskånska. Som tidigare nämnt beror detta delvis på att de naturgeografiska 

förhållandena är likartade i regionerna. Småskaligt jordbruk med små 

bebyggelseenheter, trädbevuxna inägor och bandparcellerad åkermark är exempel på 

beståndsdelar som har visat sig vara gemensamma i flera fall (Connelid 2002).  
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Bandparceller har varit ett typiskt inslag i det halländska landskapet, och de skapades 

framför allt under perioden år 900–1200. Åkerformerna har haft kamerala funktioner 

med ursprung i det danska kungariket. Vid tiden för införandet låg den halländska och 

nordskånska bygden i den danska periferin (Connelid 2002). I flera historiska kartor 

över byar i Näsums socken kan bandparceller urskiljas. Allra tydligast är 

bandparcellerna i Västanå, Klagstorp, Äskekärra, Drögsperyd och Sibbarp. Samtliga 

byar ligger i de centrala delarna av Näsum. Möjligen härstammar även Näsums 

bandparceller, precis som de halländska, från sen järnålder eller medeltid.  

6.2. Det historiska landskapet i Näsum 

Som jag tidigare nämnt ligger Näsum i en del av Skåne där olika typer av bygder möts. 

Närvarande i landskapet är även Ivösjön, som i den västra delen utgör en naturlig gräns 

söderut. Dalen, som med byarna Västanå och Näsum, samt gravfältet Gudahagen, utgör 

ett slags centrum i socknen och bildar ett rum i landskapet. Det avgränsas med naturliga 

gränser som skog och vatten. Ändå har man hittat platsen och bosatt sig där redan under 

järnåldern.  

Sannolikt är vattnet, framför allt Ivösjön och Holjeån, delvis anledningen till att man 

bosatte sig i Näsum. Enligt Roslund (2019) finns beskrivningar från 1700-talet där man 

vittnar om att det omgivande moränlandskapet var svårt att ta sig fram i under historisk 

tid. Vattnet utgjorde däremot en smidigare färdväg. Möjligen var det vattenvägen som 

ledde järnålderns befolkning till Näsum. Närheten till vatten innebar dessutom 

vattenförsörjning, fiske, värdefulla översilningsängar och ofta odlingsvänliga jordarter. 

Boplatslämningar utmed vattnet i Näsum tyder på att man länge utnyttjat det. Vid 

historiska kartstudier har det dessutom blivit uppenbart att man undantagslöst höll sina 

inägor nära vattnet. 

I närheten av Näsum fanns under järnåldern två stora centralplatser nämligen, Fjälkinge 

och Vä (Helgesson 2002), cirka en respektive två mil sydväst om Näsum. Med tanke på 

att speciellt Fjälkinge låg på relativt nära avstånd, speciellt via vattnet i Ivösjön, kanske 

det var därifrån man expanderade mot det som senare blev Näsum. 

Ortnamn med efterled som -torp och -ryd är i Näsum belägna där mindre områden med 

finare jordarter finns. Ofta är dessa områden omgivna av moränjordar och skog. 

Platserna utgjorde kanske inte optimala boplatser, men de livnärde befolkningen när 
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behovet fanns. Ortnamnen härleds ofta till vikingatid eller tidig medeltid, då en 

expansion av befolkning och odling ägde rum i Skåne och i stora delar av landet i övrigt 

(Skansjö 1998). De första skriftliga beläggen för orterna visar att flera av dem mycket 

riktigt fanns under medeltid. I en översiktskarta kan man se att torp- och ryd-byar dyker 

upp i takt med att avståndet till Ivösjön och Gudahagen ökar. Med tanke på detta och 

Gudahagens historia ligger det nära till hands att tolka det hela som att bygden 

expanderat från socknens centrum (framför allt Gudahagen, Näsum och Västanå) ut mot 

socknens gränser.  Andra tecken på att denna expansion kan ha präglat Näsums bygd 

kring medeltid och möjligen även järnålder är de röjningsröseområden som förekommer 

på många håll i skogsbygden. En del av dessa områden kan ha ursprung i järnålder eller 

medeltid, även om de sannolikt nyttjats även under senare tid.  

Markstrukturer som syns i de historiska kartorna visar att både bandparcellerad åker och 

äng har förekommit. Ängsmark som ligger i bandparceller ligger ofta i anslutning till 

åkrar med samma strukturer (se till exempel Klagstorp i figur 20). Detta kan vara ett 

tecken på att det som blivit ängar tidigare var åkermark. Kanske är detta ett tecken på att 

mindre arealer åkermark har behövts i takt med att åkerbruket effektiviserats, eller 

också har befolkningen i något skede minskat eller övergett åkrarna till fördel för 

boskapsskötseln.  

GIS-undersökningar i Västanå 

Västanå är den by i nära anslutning till Gudahagen som bjuder på mest omfattande och 

äldst historiskt kartmaterial. Enligt storskifteskartan var 1700-talets Västanå en by som 

passade in i den nordskånska landskapsbilden med bandparceller och en blandad 

ekonomi med såväl djurhållning som skogsbruk, som även denna har varit typisk för 

den nordskånska landsbygden. Sannolikt var även fiske en del av försörjningen, då 

Ivösjöns strandlinje avgränsar byn i syd och Holjeån i öst.  

När en jordartskarta med terrängskuggning överlagras med det gamla byläget för 

Västanå blir det tydligt varför byn antagit sin form. Den långsmala formationen följer 

sandjorden som finns utmed Holjeån och avgränsas i söder av Ivösjön.  Väster om byn 

övergår jordarterna i moränjordar och på flera ställen blottas urberg. 

Terrängskuggningen illustrerar också att terrängen blir brantare i väst, och det blir 

således en naturlig avgränsning i landskapet.  Det var helt enkelt svårt att bruka jorden, 

och den fick därför bli betesmark åt boskapen.  
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Majoriteten av byns åkermark ligger på ett stråk av postglacial sand som följer Holjeån, 

Dessutom ligger åkermarken i en sluttning vilket har gett den en naturlig dränering. 

Åkertegarna ligger centralt i byn, nära tomtmarken med gårdarna. Trots närheten till 

åkarna finns en viktig skillnad i markförhållanden som troligtvis varit avgörande för 

bebyggelsens placering. Gårdarna ligger på en höjd i terrängen, som dessutom 

huvudsakligen består av moränjord.  

Där marken är lägre och våtare, till exempel utmed Holjeån, ligger stråk av ängsmark. 

Söder och sydväst om åkertegarna finns också ängsmark. Detta kan delvis bero på att 

marken är våtare. Innan utdikningen av Ivösjön låg strandlinjen längre upp på land, och 

vid ett högt vattenstånd kan man tänka sig att delar av den relativt flacka marken som 

Västanå ligger på tillfälligt kunde svämmas över. Möjligen innebar det för stora risker 

att placera åkermark för nära vattnet. En annan faktor som kan ha påverkat placeringen 

av ängsmarken i syd kan också vara att jordarterna där har skiftat från ett ganska stort 

fält med postglacial sand, till en blandade jordarter med morän och svämsediment. De 

varierande jordarterna kan ha varit svåra att anpassa jordbruket till.  

Figur 26. Västanås markanvändning, digitaliserad från storskifteskartan från 1794. Bakgrundskarta: 

Höjddata 2 m tiles © Lantmäteriet och Fastighetskartan markdata vektor © Lantmäteriet, diarienr. 

2012/892. 

 

 



 

48 

 

7. Slutsatser 

Slutsatser som denna studie har mynnat ut i är följande: 

▪ Näsums socken är en socken vars markanvändning och markplanering har 

många paralleller till andra delar av den skånska skogsbygden, däribland Stoby, 

och även till det historiska kulturlandskapet i Halland 

▪ Sannolikt har vattentillgångarna och jordarterna spelat avgörande roller för 

byarnas placering, utformning och markanvändning 

▪ Ortnamn i socknen kan tyda på att en vikinga- eller medeltida expansion ägt rum 

i Näsum 

8. Avslutande ord och tack 

Denna studie har gjorts under begränsad tid och därför har endast en översiktlig bild av 

Näsums historia kunnat skönjas. Studien kan dock bidra med nya ledtrådar vid 

kartläggningen av den nordskånska agrarhistoriska utvecklingen och möjligen kan den 

vara en språngbräda i syfte att besvara nya frågor som berör nordskånska, historiska 

landskap. 

Avslutningsvis vill jag tacka min handledare Pär Connelid för god handledning och 

visat intresse för min studie. Jag vill även tacka arkeologen Mats Roslund som delat 

med sig av material och tipsat mig om platsen som senare blev mitt 

undersökningsområde.  
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9.3. Modernt kartmaterial 

▪ Höjddata 2 m tiles © Lantmäteriet 

▪ Karta 1:10000 fastighet raster © Lantmäteriet 

▪ Ortofoto RGB 0,5 m tiles © Lantmäteriet 

▪ Fastighetskartan markdata vektor © Lantmäteriet 

▪ Fastighetskartan kommunikation vektor © Lantmäteriet 

▪ Jordarter 1:25 000 - 1:100 000 vektor © SGU 

▪ Berggrund 1:50 000 - 1:250 000 vektor © SGU 


