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DØ historiska källorna inför byggandet av Västkustbanan i västra Skåne undersöktes bl.a.

ett antaI byar med medeltida rötter. Studierna kring dessa byar har publicerats i volymen "Byarnas 

bönder. Medeltida samhällsförändring i Västskåne" Som en del i projektarbetet utfördes av Mattias 

Karlsson även en genomgång av det rika skriftliga källmaterial som berör de aktuella byarna. Den 

presenteras här i detta supplementband till huvudpublikationen.



Mattias Karlsson

Syfte

I följande kapitel kommer byarna Glumslöv, Häljarp, 
Rya, Säby och Särslöv att diskuteras med utgångs
punkt från de bevarade historiska källorna. I någon 
mån kan föreliggande framställning sägas motsvara de 
arkeologiska platsbeskrivningarna (se denna volym) 
men med ett historiskt perspektiv satt i första rummet.

Det övergripande syftet med de följande byhistoris
ka studierna är att genom bebyggelse- och ägandestruk- 
tur ge en bild av vilken social miljö som gårdarna och 
byarna representerar eller varit delar av. Några bakom
liggande frågor är exempelvis: Hur har byarna varit 
strukturerade? Hur många gårdsenheter har byarna 
innehållit? Hur ser ägostrukturen ut under olika perio
der? Har det funnits huvudgårdar/storgårdar i byarna?

Tidsmässigt är tyngdpunkten för undersökningen 
förlagd till medeltiden och den strax därefter följande 
perioden. Geografiskt har undersökningen avgränsats 
till att endast behandla de ovannämnda byarna, vilket 
av tidsmässiga skäl varit nödtvunget, och innebär att 
framställningen medvetet har ett mycket lokalt per
spektiv.

De historiska källorna bildar ett viktigt komple
ment och en källa för hur man väljer att tolka de arkeo
logiska lämningarna. Det är av viss vikt att påpeka att 
de historiska källorna - i allmänhet fåtaliga vad gäller 
äldre perioder - ingalunda utgör ett ”ramverk” inom 
vilket den arkeologiska tolkningen ska inplaceras. De 
historiska och arkeologiska materialen behöver inte 
nödvändigtvis ge en bild som entydigt pekar i samma 
riktning. Arkeologin kan också fungera i motsatt rikt
ning och påverka hur man traditionellt har valt att tol
ka de skriftliga lämningarna.

Metod

Valet av metod för genomförandet är ju som alltid be
roende av materialets karaktär. Vad gäller de medelti
da diplomatariska källorna är de i allmänhet få och

spridda i tiden och därmed svåra att på det enskilda 
bymässiga planet inplacera i ett relevant sammanhang. 
Först från 1500-talets början och i högre grad under 
slutet av seklet, när det kamerala materialet börjar fly
ta allt stridare, är det möjligt att skissera en någorlun
da säker och fullständig bild av omfattningen av byar
nas bebyggelse och dess struktur. Det är först när den
na grund har lagts som de äldre spridda beläggen kan 
placeras i ett sammanhang och mot en bakgrund som 
både ger mer uttömmande information och som också 
väcker nya frågor.

Den ”retrogress!va” metod som har använts för 
bystudierna ska inte redogöras för i detalj. Det räcker 
här med att förklara att det kamerala materialet i ett 
första stadium av analys har sammanställts i tabeller, 
vilket på ett åskådligt sätt möjliggör att följa gårdarna 
bakåt och framåt i tiden genom jämförelser av brukar- 
namn, avgifternas storlek och karaktär samt ägare.1 
Ett mycket omfattande och skrymmande material har 
insamlats och analyserats, inte minst i syfte att få tolk
ningar och påståenden att stå på så säker grund som 
det är möjligt. Materialets stora volym för det med sig 
att bara det mest relevanta kommer att framskymta i 
den följande diskussionen.

Material

Källmaterialet för följande bystudier kan i huvudsak 
indelas i tre kategorier: det diplomatariska och kamera
la materialet samt lantmäterihandlingar. Det medeltida 
diplomatariska materialet fram till omkring 1500 är 
välkänt och har med vissa undantag publicerats. Tiden 
därefter växer volymmässigt till ett mycket omfattande

För en mer utförlig presentation och diskussion kring metoden och 
källorna till dess genomförande, se Skansjö 1983. Viktiga referen
ser för hur man med retrogressiv metod kan arbeta med skånskt 
material utgör även exempelvis Skansjö m.fl. 1989 och Ridderspor
re 1995.
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material, vilket medfört att endast vissa arkivsamling
ar och material är publicerade i någon omfattning, ex
empelvis berörande det danska kungliga kansliet, 
medan annat material, exempelvis privata brev och rä
kenskaper, endast i mindre utsträckning.2 Här kan det 
opublicerade materialets relativa svåröverskådlighet 
tillsammans med tidspress ha medfört att relevant ma
terial ej har beaktats.

Det kamerala materialet, bestående av jordeböcker, 
mantalsregister och räkenskaper, företrädesvis från 
krono- och kyrkolän, har bara till en mycket liten del 
blivit publicerat.3 Av de opublicerade källorna kan i 
kraft av deras centrala vikt och tidiga datering nämnas 
exempelvis Malmöhus läns jordebok från 1546/47, 
Helsingborgs läns jordebok från omkring 15244 och 

8 Landskrona slotts jordebok 1601/02, som samtliga re
dovisar krono- och skattebönder, samt Lunds domka
pitels jordebok från 1570.5 De äldsta bevarade mantals- 
registren som berör de aktuella byarna är Helsings- 
borgs slotts mantalsregister från 1583/84 och Lands
krona slott mantalsregister från 1601/02. I mantalsre- 
gistren redovisas samtliga skattepliktiga bönder i länen.

Till de centrala publicerade källorna hör Paltebo- 
ken från omkring 1517 och Uppbördsjordeboken från 
1522 över ärkesätets gårdar6 och Lunds stifts lande- 
bok, huvudsakligen sammanställd under 1570-talets 
första år efter 1569 års direktiv, med uppgifter om 
gods och jordar tillhörande sockenkyrkorna samt de
ras präst- och klockarämbeten.7

En tredje typ av källmaterial, förutom det diplo- 
matariska och kamerala, utgör lantmäterihandlingar 
från 1700- och 1800-talet, och här kan man i viss mån 
även inräkna jordrevningshandlingarna från omkring 
1670. En viktig kvalitet som utmärker detta material 
är möjligheten att koppla samman i det historiska ma
terialet omnämnda gårdar, personer och företeelser 
med ett spatialt perspektiv, vilket inte minst är viktigt 
sett i ett arkeologiskt sammanhang.8

Avgränsningar

Källornas tidsmässiga spridning och frekvens sätter i 
viss mån gränserna för den tidshorisont som har varit 
möjlig att studera och som, inte minst av tidstekniska 
skäl, getts prioritet. Med utgångspunkt från arbetets 
fastlagda ramar och dess målsättningar har perioden 
före omkring 1600 prioriterats. Tiden därefter och 
särskilt perioden som följer efter den svenska ockupa
tionen av Skåne bjuder på ett så rikhaltigt material att 
det endast kommer att redogöras för i den mån det 
kan anses relevant som bakgrund för tolkningen av 
den tidigare utvecklingen och har en direkt bäring på

tolkningen av de arkeologiska lämningarna. Under
sökningens främre tidsgräns är satt vid de första kart
läggningarna under 1700- och 1800-talet.

Framställningen har ingalunda tagit sikte på en 
fullständig redogörelse för allt urkundsmaterial som 
anknyter till byarna utan endast sådant som ansetts 
vara relevant för arbetets syfte. Det är lätt att peka på 
områden där mer ingående studier säkert hade gett 
nya intressanta resultat; något som kanske i synnerhet 
gäller kartmaterialet, där för närvarande endast ett få
tal nedslag och observationer varit möjliga.

Disposition
Samtliga ”bystudier” kommer att inledas med två min
dre avsnitt som kort redogör för tolkningen av den ak
tuella byns ortnamn samt för hur de äldre topografisk
administrativa förhållandena har tett sig; viktig bak
grundsinformation som syftar till att underlätta för
ståelsen av problem i efterföljande diskussion.

Det därefter följande ”huvudavsnittet” kommer på 
ett ingående sätt att behandla den aktuella byns struk
tur och ägande från äldsta tid. Avsnittets disposition 
kommer att präglas av valet av metod vilket innebär

2 Ett tack riktas till Susanne Vogt, Navnehistorisk Institutet, Køben
havn för värdefull hjälp med framtagande av uppgifter i "Landbo- 
historiskt register" 1513-1550.

5 För en presentation och översikt av länsräkenskaperna, se exem
pelvis Jexlev 1974; Bang 1916 och för Skånes del även Skansjö 
1983 s 30-36. Ett tack riktas till fil. kand. Ola Svensson för att ha 
ställt kameralt material berörande Helsingborgs län i slutet av 
1500-talet till förf. förfogande.

4 Jordeboken benämns ofta "Krabbes jordebok" efter den dåvarande 
länsmannen Thyge Krabbe på Helsingsborgs slott. Jordeboken sak
nar datering, men brukar anges till omkring 1524 (jfr exempelvis 
excerperingar i DAL).

5 Kring Lunds domkapitels arkiv och handlingar, se Weibull 1910-13 
särskilt s 201-204.

5 Publicerade av Gösta Johannesson 1953 i serien Skånsk senme
deltid och renässans. Angående dateringen av Palteboken, se Jo
hannesson 1950 s 140f.

7 Om landebokens tillkomst och datering, se kommentar av K G 
Ljunggren i Lb III s 3-17. Nedan har tidpunkten för Landebokens 
upprättande förknippats med året 1569 även om texterna tillkom
mit och sammanställts under de strax därefter följande åren.

8 För en översikt av relevanta lantmäterihandlingar berörande de ak
tuella byarna, se Erikson 1996.
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antalet gårdar i Glumslöv vid denna tid. Det kan jämfö
ras med 1602 års mantalslängd från Landskrona län, 
som är den tidigaste ”fullständiga” redovisningen av 
antalet gårdar i Glumslövs by och socken, där 25 går
dar (exklusive ladugården) och 2 fästor redovisas. Det 9

kan noteras att man i denna sena källa inte gör skillnad 
mellan Övre och Nedre Glumslöv. Gårdarna specifice
rades närmare till 12 lejebönder, 2 lejefästor, 11 uge- 
dagsbönder under Glumslövs ladugård och 2 ”vikarie
bönder”. Vid denna tid fanns även 6 tjänstedrängar och 
2 gårdmän eller gatuhusmän i Glumslöv.12

En faktor som måste vägas in i bedömningen av 
utvecklingen under årtiondena före 1600-talets ingång 
är följdverkningarna av den strax efter år 1555 anlag
da ”Glumslövs ladugård”.13 Kronans gårdar kom na
turligtvis att läggas under ladugården, men detta torde 
främst vara en organisatorisk och administrativ åt
gärd. Huruvida ladugårdens bildande också haft en 
omedelbar effekt på bebyggelsens omfattning och 
byns struktur är svårare att med säkerhet uttala sig 
om. Det finns dock inget i det kamerala materialet som 
indikerar en mer omfattande nedläggning av gårdar, 
vilket inte heller var en nödvändig konsekvens vid bil
dandet av en ladugård (se nedan).14 Prästen bör dock 
ha lidit ett kännbart ekonomiskt avbräck, då ladugår
den var befriad från att utge tionde, vilket understryks 
av att kronotiondet av Tofta socken (3 pund korn) år 
1565 lades till prästen i Glumslöv.15

De 11 veckodagsbönder som år 1602 låg till Glums
lövs ladugård kan med fördel sammanställas med de 
lejebönder som redovisas i de tidigaste bevarade jorde- 
böckerna över Landskrona slott och Lundegårds län 
från 1574, 1590/91 och 1601/02.16 Kronans stora

att den traditionella kronologiska framställningen åsi
dosatts, för en problemorienterad diskussion, som i 
främsta hand finner sin utgångspunkt i ett yngre mate
rial, mot vilket det äldre materialet kan vägas och pla
ceras i en kontext.

Vart avsnitt kommer att avslutas med en diskussion 
och rekapitulation av några huvudresultat; i diskus
sionen ingår därutöver försök eller ansatser syftande 
till att närmare precisera vilken gård eller vilka gårdar 
i byn som berörts av den arkeologiska undersökning
en samt deras individuella historiska bakgrund.

Glumslöv
Ortnamn och administrativa förhållanden
Förleden i Glumslöv, tidigast belagt 1455 ”af Glums- 
løff ’9, är genitiv av mansnamnet Glum, på fornnordis
ka Glümr. Förmodligen går namnet tillbaka på ett ad
jektiv som på jysk har betydelsen ”skräckinjagande”, 
"förfärlig” eller i nynorsk ”person med mörk, hotfull 
anblick”. Efterleden är löv (lev) i betydelsen överlåtet 
eller efterlämnat gods.10

Socknen har under medeltiden, så långt man känner 
till, endast omfattat bebyggelsen i Glumslöv. Senast från 
slutet av 1400-talet, men troligen längre tillbaka har 
Glumslöv betraktats som och bestått av två bebyggelse- 
agglomerationer eller byar, Nedre och Övre Glumslöv, 
äldsta beläggen från 1495 i Nederglwmsløff och i Offu- 
erglumsløff}11 äldre skriftliga källor nämns ofta endast 
”Glumslöv” utan någon precisering om det är Övre eller 
Nedre Glumslöv som avses. I vilket avseende och vid 
vilken tidpunkt man kan betrakta Glumslöv som bestå
ende av två separata bystrukturer är inte klarlagt. Det är 
därför lämpligast att tills vidare behandla Glumslöv i sin 
helhet. Den romanska sockenkyrkan är belägen i Nedre 
Glumslöv. Glumslöv har åtminstone sedan senmedelti
den fram till modern tid tillhört Rönnebergs härad.

Medeltida bebyggelse och ägostruktur
I Landeboken 1569 uppges antalet tiondegivare i 
Glumslöv socken till 28, vilket också bör motsvara

9 Rep 2 nr 533.
10 Hald 1971 s 59f; Hallberg 1973 s 51f.
" Rep 2 nr 7906.
12 Landskrona slotts mantalslängd 1601/02. Jfr även mantalslängder- 

na för åren 1611/12; 1629, 1630; 1640 och 1643.
13 Kane. Brevb. 20-23 november 1555.
14 Jfr Olsen 1957 s 165f.
15 Kane. Brevb. 4 september 1565. Jfr Olsen 1957 s 55f.
16 Landskrona och Lundegårds jordebok 1574; 1591/92; 1601/02. Jfr 

även jordeböckerna från åren 1606; 1611/12; 1620/21; 1650.
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gårdsinnehav i Glumslöv går alltså inte längre tillbaka 
än till reformationstiden. Samtliga av de i Palteboken o. 
1517 förekommande ärkesätliga gårdarna, 9 i Nedre 
och 2 i Övre Glumslöv, kan identifieras i de kamerala 
källorna från 1500-talets andra hälft och framåt.17

Den enda gården som inte längre förekommer som 
lejegård i det sena 1500-talets källor är ärkesätets skud- 
gård. Den enda rimliga förklaringen är att den i mitten 
av 1500-talet övergått till att fungera som ladugård. 
Skudgården, vars jordtilliggande var mycket omfattan
de, kan ha passat utmärkt för en ”förvandling” av det 
slaget.18 Det förklarar också varför ladugårdens inver
kan på bystrukturen förefaller ha varit ingen eller åt
minstone av mycket begränsat slag. Från år 1556 är 
känt att kungen ville genom mageskifte med domkapit
let i Lund erhålla gårdar i Glumslöv i syfte att lägga dem 
till ladugården.19 Det finns dock inget som tyder på att 
är dessa skiften genomförts (se nedan).

Ladugårdens livstid blir inte längre än omkring 60 
år. I ett kungligt missiv från 1630 till domkapitlet i 
Lund talas om att ladugården i Glumslöv var i behov 
av att återuppbyggas; huruvida dessa planer verkligen 
genomförts är oklart.20 Ar 1646 beviljas Knud Ulfeldt, 
länsman på Landskrona, att få bygga en ladugård på 
mark tillhörande Säby by, som blivit förött i senaste 
kriget, och att de bönder i Säby som hade medel därtill 
i ersättning skulle få mark på Glumslövs ladugårds 
mark.21 I Landskrona slotts jordebok från år 1650 re
dovisas sålunda 4 bönder, som brukare på den förut
varande Glumslövs ladugårds mark.22

Den andra stora posten av gårdar i Glumslöv under 
1500-talets slut innehades av Lunds domkapitel. I 
Lunds domkapitels jordebok från år 1570 redovisas 
sammanlagt 10 gårdar, varav 1 gård i Nedre och 9 går
dar i Övre Glumslöv, fördelade mellan tre prebenden 
och ett altare.23 Godsinnehavet är i likhet med kronans 
av förhållandevis ungt datum, möjligen med undantag 
av en gård med oklart ursprung.

Domkapitlets gårdsinnehav kan till huvuddelen le
das tillbaka till det gods, däribland 9 gårdar i Glums
löv, som kung Hans lät konfiskera efter den år 1502

mördade rikshovmästaren Poul Laxmand.24 De kon
fiskerade gårdarna i Glumslöv med mycket annat gods 
såldes år 1503 till ärkebiskop Birger Gunnersen, i syf
te att de skulle användas för upprättandet av en stor
slagen gudstjänst i Lunds domkyrka.25

17 Landgilleavgifternas storlek och karaktär uppvisar stor stabilitet från 
1500-talets början till omkring mitten av 1600-talet. I Palteboken o. 
1517 (s 154-163) och Uppbördsjordeboken år 1522 (s 549f) redo
visas följande landgilleavgifter för gårdarna i Nedre Glumslöv: 17 
skilling av 7 gårdar; 6 skilling av en gård; en 'h löde mark av en 
gård och 12 skilling grot av skudgården. (Paltebokens "12 skilling" i 
landgille för skudgården är troligen ett editionsfei. Skall vara " 12 
skilling grot". Jfr Uppbördsjordeboken 1522 s 549f). Det kan exem
pelvis jämföras med uppgifter från Landskrona slotts och Lunda- 
gårds jb 1574 där följande landgille redovisas för lejegårdarna i Ne
dre Glumslöv: 17 skilling från 7 gårdar; 6 skilling av en öde jord och 
23 skilling (»1/2 löde mark) av en gård. De två gårdar som ärkesä- 
tet innehaft i Övre Glumslöv (4 skilling grot respektive 1 löde mark
i landgille) ska troligen identifieras med två av de fyra lejegårdar 
som 1574 fanns i Övre Glumslöv (de övriga två lejegårdarna med 
de kronans gårdar som redovisas i Hälsingborgs slotts jb o. 1524).

18 Det kan noteras att i ett brev från 1541 (ÆDA:4 s 308) redogörs för 
att de jordar som kommit ifrån skudgården återigen ska läggas till 
denna, vilket kan tyda på att man på vissa håll försökt att utnyttja 
den oreda som kan kan ha rått i godsadministrationen i samband 
med reformationen, vilket dock i sak inte tycks ha lett till några 
långsiktiga förändringar.

19 År 1556 vill Christian den 3 tillbyta sig gårdar tillhörande domka
pitlet för att lägga till ladugården (Skbrf, Lunds Dombkyrckias tilhö- 
rige breef och skriffter, nr 1004, 1012). År 1636 vill Palle Rosen- 
krantz till domkapitlet bortbyta en gård i "Nørre" (?) Glumslöv 
(ibid nr 1368; KB s 408) och 1638 likaledes Gunde Rosenkrantz 
en gård i Glumslöv (Kane. Brevb. s 388). Jämförelser med domka
pitlets jordeböcker visar dock att godset i Glumslöv förblivit intakt.

20 Kane. Brevb. 19 juli 1630, s 163.
21 Kane. Brevb. 16 maj 1646, s 153f; 29 september 1646, s 261 f. I vil

ken omfattning som Glumslöv drabbats av kriget 1644/45 är 
oklart. Redan 1643 hade emellertid 6 gårdar i Nedre Glumslöv 
brunnit (Landskrona slott, mantalsregister 1643).

22 Landskrona slotts jordebok 1650.
23 Lunds domkapitels jordebok 1570 fol. 80r-v, 91 v, 131 r-v, 141 v. Jfr 

även senare jordeböcker, 1614, 1618, 1623-26, 1639, 1643-49, 
1650, 1654-56 och o. 1667.

24 Rikshovmästeren Poul Laxmand, som på sin tid var den största 
jorddrotten i Danmark, mördades på öppen gata i Köpenhamn år 
1502. Möjligen förelåg en sammansvärjelse med kopplingar till 
kung Hans och medlemmar av aristokratin. Kring denna omdebat
terade händelse och den danska inrikespolitiken under dessa år, 
se Bruun 1959. I ett tingsvidne från Rönnebergs härad från 1495 
slås fast att ingen väckt anspråk på ett antal gårdar i Poul Lax- 
mands ägo, däribland 7 gårdar i (Övre) Glumslöv (3 gårdar ger i 
landgille 36 skäppor byg, 3 gårdar 24 skäppor byg och en gård 1 
lödig mark) och en gård i Nedre Glumslöv (landgille 1 lödig mark) 
(Rep 2 nr 7906.).

25 I köpobrevet från 1503 redogörs för 8 + 1 gård (2 pd byg) i 
Glumslöv som väl samtliga bör ha tillhört tillhörande den beslag
tagna Laxmanska godsmassan (DDL 6 nr CXVI).



Reglerna för gudstjänstens utförande och det underlig
gande godsets fördelning på olika prästtjänster finns 
utförligt redogjort för i Sanctuarium Birgerianum, som 
till huvuddelen utarbetades år 1512. Dessutom redo
görs för åtkomsten av godset.26 Det är alltså möjligt att 
följa de enskilda gamla ”laxmandska” gårdarnas för
delning mellan prebendena, en fördelning som är intakt 
i den tidigaste jordeboken över Lunds domkapitels gods 
från 1570. Här kan också noteras att de berörda går
darnas landgille är i stort sett de samma eller likvärdiga 
år 1495 och 1503 som de vilka noterats i domkapitlets 
jordeböcker från 1570 till 1600-talets mitt.27

I domkapitlets jordebok från 1570 och framåt re
dovisas även en gård i (Övre) Glumslöv under Gunterj 
altare, vars bakgrund är okänd, men som sannolikt 
donerats till altaret under medeltidens senare del.28

Förutom de stora andelar som ärkesätet (senare kro
nan) och Poul Laxmand (senare domkapitlet) varit repre
sentanter för, har den återstående gårdsmassan i Glums
löv fördelats på en rad olika händer. Kronan har i slutet 
av 1500-talet, förutom det omtalade gamla ärkesätliga 
godset, disponerat två gårdar i Övre Glumslöv som om
nämns redan omkring 1524, i Hälsingsborgs slotts jorde
bok.29 Till kyrkan i Glumslöv har dessutom följt en präst
gård och en degnegård (klockaregård) i Nedre Glumslöv, 
och ett mensalhemman i Övre Glumslöv.30

Ytterligare ett par gårdar i Glumslöv omnämns un
der 1500-talet som varande i enskild ägo. Christian II 
ger 1513, med en del annat gods, en gård i Glumslöv 
till Tyge Krabbe.31 År 1548, i ett arvsskifte efter Arvid 
Trolle, omnämns en gård i Glumslöv. Det är möjligt 
att denna enstaka gård ska ses i sammanhang med det 
övriga av Trollesläktens skånska gods, varför gårdens 
ägoursprung närmast ska sökas i släkterna Tott eller 
Laxmand.32 De båda gårdarna ska troligen identifieras 
med de två frälseägda gårdar som år 1670 omnämns 
som belägna i Övre Glumslöv.33

Diskussion och sammanfattande synpunkter
Omkring år 1500 har huvuddelen av gårdarna i 
Glumslöv varit fördelade mellan ärkesätet och frälse
mannen Poul Laxmand. Godskomplexen har i ingetdera

av fallen varit jämnt fördelade mellan Nedre och Öve 
Glumslöv. Ärkesätets gårdar, inklusive skudgården, 
har haft en tyngdpunkt i Nedre Glumslöv, medan Lax- 
mands gårdar haft sin tyngdpunkt i Övre Glumslöv.

Skudgården har troligen legat i anslutning till kyr
kan. (Fig. 1). Här återfinns marknamnet ”Hovgårds- 
dammen” och dessutom har i slutet av 1600-talet tre 
av de gårdar som tillhört den avstyckade gamla ladu
gården (f.d. skudgården) varit lokaliserade direkt sö
der om kyrkan, den fjärde rakt väster om kyrkan och 
dammen (gård nr 1-4).34 (Fig. 2). Någon till skudgår- 
den motsvarande ”storgård” i Övre Glumslöv kan inte 
identifieras i det historiska materialet.

Det är troligt att den ägomässiga fördelningen av 
gårdarna skall ses i ett sammanhang med den geogra
fiska och ekonomiska delningen av ett tidigare förmo
dat sammanhållet ”Glumslöv”.35 Hur det nu är med 
denna sak och hur långt tillbaka detta förmodade

26 Sanctuarium Birgerianum s 31, 39, 41 f, 57. För en utförligare redo
görelse kring ärkebiskops gudstjänststiftelse, se Weibull 1906.

27 I domkapitlets jordebok för år 1570 (folio 80r-v, 91v, 131r, 141v) 
fördelas de 9 gårdarna i Glumslöv på följande prebenden och res
pektive landgilleavgift: "Bona vicaria secunda in crypta" (36 res
pektive 30 skäppor byg; samt 2 gårdar ger 1 lödig mark); "Bona 
Altaris prima in crypta" (2 gårdar ger 36 skäppor och 24 skäppor) 
och "Bona cantora Lundensis" (36 skäppor samt två gårdar som 
ger var och en ger 24 skäppor byg).

28 "Altare Gunterj" (1 lödig mark), se Lunds domkapitels jordebok 
1570 fol. 141v. 1 den äldsta förteckningen över altarna från 1570, 
men ej i senare, saknas helgonbeteckningen "Sanct" varför det tro
ligen inte är fråga om en föga känd S:t Günther. Istället har vi att 
göra med namnet på den person som en gång stiftade altaret; en
ligt Ewert Wrangel en viss Gynther Thomsen, borgare i Lund, omta
lad på 1340-talet (Wrangel 1923 s 463; jfr LDLV s 228). Vid vilken 
tidpunkt gården i Glumslöv lagts till altaret är okänt.

29 Helsingborgs slotts jb o. 1524 folio 45r. En gård med denna avgift 
kan ej identifieras i senare källor.

30 LSL, 1, s 121. Prästgård och degnefästa kan följas i jordeböckerna 
från slutet av 1500-talet. Mensalhemmanet ska troligen identifieras 
med det som jordeböckerna benämns vikariehemman (jfr exem
pelvis Landskrona slotts jordebok 1574; 1606; 1620/21 och 1656/ 
57). Degnefästan har 1569 lagt till ladugården och kan följas i 
jordeböckerna en bit in på 1600-talet, men kan ej med säkerhet 
identifieras i senare material (ibid 1574; 1606; 1620/21).

31 Christian ITs registre, i Nye Samlinger til den Danske Historie, Bd 
2, 1-2 hft, s 119f.

32 Arvid Trolles jb s 266. För en utförligare diskussion kring Trollesläk
tens skånska godsinnehav se s 20.

33 Jrp 1670, Rönnebergs härad, s 59.
34 Jfr Fig. 2 i Eriksson 1996.
35 Om den ekonomiska strukturen i Nedre och Övre Glumslöv, se ex

empelvis Dahl 1989 s 143.
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Fig. 1. Handteckning över "Gunslöfs by" av greve Michael Gustaf 
Anckarsvärd (1792-1878), troligen 1820-tal.

samband ska sökas är osäkert. Men generella utveck- 
lingsdrag applicerade på Glumslöv kan i vart fall peka 
på att den tudelade ägostrukturen som möter oss om
kring 1500 hade en avsevärd ålder.

Det ”laxmandska” gårdsinnehavet kan med säker
het endast följas tillbaka till 1495 då han genom vitt
nen säkrar sin besittningsrätt på att ett antal gårdar 
som han betecknar som sitt rätta fäderne och möder
negods. Rikshovmästaren Poul Laxmand (t 1502) var 
son till ”rige” Poul Laxmand och Lisbet Eriksdatter 
Krummedige.36 Vid tiden för hans avrättning 1502 var 
han den godsrikaste skånska herremannen, med sina 
fem huvudgårdar och omkring 900 gårdsbruk.37

Ärkesätets innehav av ett län i Glumslöv kan följas 
ned till mitten av 1400-talet, genom den serie av belägg

som ärkesätets länsmän efterlämnat, då de skriver sig 
till Glumslöv.38 När det gäller ärkebiskopssätets egen
domar i allmänhet kan sägas att bevarade åtkomst
handlingar eller andra upplysningar om åtkomstnatur 
tillhör undantagen, vilket står i kontrast till domkapit
lets och domkyrkans egendomar, som ofta kan följas 
tillbaka till olika överlåtelsehandlingar. En möjlighet 
är givetvis att oproportioneligt många fler källor, som 
berör ärkesätets gods, gått förlorade, men då samma 
problem är gällande även för andra biskopsdömen är

36 DAA 1902 s 226-229.
37 Ulsig 1968 s 285f.
38 Per Ingesman har visat att de lågfrälse personer som skriver sig till 

Glumslöv under 1400-talet är ärkebiskopliga länsmän: Thorsten 
Lauridsen (Giedde) år 1455; Truid Ged meilan åren 1471-88 (Ing
esman 1990 s 199, 218, 272).
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Fig. 2. Äldre kartmaterial från 1762, 1780 och 1792 över Nedre och 
Övre Glumslöv sammanfogade till en karta. Undersökningsområdet 
markerat med raster. Från Erikson 1996.
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detta nog inte en fullt nöjaktig förklaring. En tanke, 
framlagd av C A Christensen, är att huvuddelen av de 
danske biskoparnas egendomar på ett mycket tidigt 
stadium, på 1000- eller 1100-talet av kungen tillförts 

14 ämbetena. Godset har betraktats som tillfälligt, av
kungen bemyndigad och villkorade förläningar, av 
förbrutet gods, krongods eller självägande bönder, 
mot vilket biskopen hade att svara kungen med olika 
tjänster, exempelvis militära, något som kom att bli ett 
hett stridsämne i mitten av 1200-talet.39

Ett kartöverlägg baserat på 1805 års enskifteskarta 
över Övre Glumslövs by visar att den arkeologiska 
slutundersökningen berört gård Nr 8 om Vi mantal. 
Gården och gårdens ägare kan följas från modern tid 
via 1670 års jordrevningsprotokoll och genom Lunds 
domkapitels jordeböcker ner i det 16:e århundradet.40 
Gården hade tillhört Lunds domkyrka sedan 1500-ta- 
lets början, troligen kantorsämbetet. Det var alltså frå
ga om en av de gårdar som ursprungligen tillhörde 
Poul Laxmand, men som förbrutet gods såldes av 
kung Hans till ärkebiskop Birger Gunnersen (se ovan).

Häljarp
Ortnamn och äldre
topografisk-administrativa förhållanden
Förleden i Häljarp, äldsta belägg o. 1342 y Hellge- 
torpĄ>, är mansnamnet Helge. Efterleden är -torp i be
tydelsen ”nybygge”.42 I Skåne finns ett par identiska 
namnbildningar, i Bjäre och Norra Åsbo härader. I nå
got fall föreligger en viss osäkerhet vad gäller den rätta 
lokaliseringen av belägg (se nedan).

Häljarp tillhörde i kyrkligt hänseende Tofta socken 
i Rönnebergs härad. Förutom byn Tofta, med sin ro
manska kyrka, låg från mitten av 1600-talet 3 fastig
heter i Lilla Hörstad i socknen (förut i Asmundtorps 
socken).

Medeltida bebyggelse- och ägostruktur
I Landskrona slotts mantalslängd, från 1601/02, redovi
sas 6 gårdar och 6 fästor i Häljarp. De flesta hemmanen

i byn var vid denna tid frälseägda, vilket gör dem svåra 
att följa i källmaterialet. Följande resonemang kring 
ägande och ägoskiften i Häljarp bör betraktas som osä
kert och delvis hypotetiskt, då materialet till stora delar 
har karaktären av slumpmässiga nedslag under en för
hållandevis långt tidsperiod. Det dokumentariska läget 
kring de frälseägda gårdarna är förhållandevis gott i 
slutet av 1400-talet och en bit in på 1500-talet, medan 
perioden från andra hälften av 1500-talet fram till mit
ten av 1600-talet är mer svåröverskådlig.

Det institutionella ägandet i slutet av 1500-talet 
bestod enbart av en mensalfästa till prästen i Tofta 
socken, en gård till Tofta kyrka39 40 41 42 43 och ytterligare en 
gård, ”Västergård”, som ingick i S:t Peders i Lunds 
klosterlän.44 Gårdarna betecknades från slutet av 
1600-talet i nämnd ordning Nr: 12, 11 och 1,4S

Mourids Olufsen Krognos (t 1550) förtecknar 3 
gårdar i Hellerop i sin jordebok från omkring 1550.46 
Godsets åtkomsthistoria kan troligen följas tillbaka 
till en transaktion som fadern Oluf Stigsen Krognos (t 
1507) gjorde 1471, då han köpte 4 gårdar i Häljarp 
från Kristine Knutsdatter av Bussjö (k. 1428-71 ).47

39 Christensen 1982. Jfr även Ulsig 1968 s 31 f. Om striden kring led
ingen, se Skyum-Nielsen 1963 s 104, 107. 122, 126ff.

40 Jfr här Jrp 1670, Rönnebergs härad s 31-70; Djb 1570 fol. 80r. Här
utöver kan nämnas att en mycket ambitiös materialinsamling av 
Otto Lindberg berörande Glumslövs gårdar och bönder från 1600- 
talets slut till modern tid. Samlingen numera i LAL, Enskilda arkiv, 
Lindbergska samlingen.

41 DD 3 R Bd 1 nr 253.
42 Hallberg 1973 s 134f.
43 Tidigaste beläggen 1569 i LSL, I, s 134ff. Notera att Landebokens 

Helstrup i själva verket avser "Heljarp". Jfr Dahl 1989 s 178f.
44 S:t Peders kloster, odaterad jordebok (nr 2) från 1600-talets början 

folio 1 lv.
45 Jfr exempelvis Jordrevningsprotokollet 1670, Rönnebergs härad, s 

271-285 och storskifteshandlingarna 1756 (LMV, Malmö, Tofta nr 
5) Angående S:t Peders klosters gård, jfr även uppgifter om land- 
bor och avgifter i exempelvis S:t Peders kloster: jordebok (nr 1, 
odaterad), 1600-talets början, fol 12v och (nr 2 odaterad) fol. I lv; 
Räkenskaper 1627/28, 1630/31; Avkortningsregister 1647/48, och 
Kane. Brevb. 5 december 1649; Decimantjordeboken 1651, del I, s 
619; Jb 1662, Rönnebergs härad, s 749V-751 v.

46 Eline Gøyes jb s 22f. Jordebokens Hellerop har av utgivaren identi
fierats med Häljarp i Bjäre hd. Att döma av beläggets kontext är 
det snarast fråga om Häljarp i Rönnebergs hd.

47 Om släkten "Raadengaard" med anknytning bl a till Bussjö, se Ing- 
esman 1990 s 217; Raneke 1982-85 s 732.
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Gårdarna hade tidigare, av Kristines fader Knut Niel
sen av Bussjö (k. 1428-41), varit pantsatta till Torkel 
Brahe (k.1370-1450). Ett opublicerat pergamentsbrev 
från 142848 gör visserligen gällande att Knut Nielsen 
av Bussjö redan vid denna tid sålt 4 gårdar i Häljarp 
till Torkel Brahe, men troligen är det fråga om samma 
gårdar och handlingen från 1471 endast en bekräftelse 
av detta.49

En av de gårdar som ingick i Oluf Stigsens köp 
1471 kommer hans moder Barbara Brahesdotter (k. 
1461-1488) år 1483 att donera till karmeliterklostret 
i Landskrona i ersättning för en evig gudstjänst.50 För
bindelserna mellan Barbara Brahe och karmelitklos- 
tret går åtminstone tillbaka till 1461 då hon skänkte 
gårdar i Landskrona till klostret.51 Klostrets godsinne
hav, särskilt utanför Landskrona, har troligen varit 
mycket begränsat och gården är inte möjlig att följa i 
källorna.52 Karmeliterna brukar inräknas i de s.k. tig- 
garordnarna, vilka normalt inte var godssamlare.53 
Möjligen har karmeliterna ganska omedelbart låtit av
yttra gården. Men de mycket bestämda restriktioner 
som Barbara Brahe lägger på klostret i samband med 
överlåtelsen gör det kanske troligare att gården så 
småningom återgått i Krognossläktens ägo, senast i 
samband med reformationen på 1520-talet.54

Oluf Stigsen ICrognos köper år 1495 av Laurens 
Knob (k. 1462-1510) ytterligare en gård i Häljarp, då 
den, som det skrivs i köpehandlingen, skall ingå i ett 
”søskenskifte”.55

Förutom ”krognosarnas” betydande andel i Hälj
arp vid tiden omkring 1500 kan noteras att Poul Lax- 
mand år 1495 hävdade sin äganderätt till 3 gårdar i 
byn.56 Efter mordet på Poul Laxmand år 1502 konfis
keras hans totala godsmassa av kung Hans, som under 
följande år kommer att avyttra det.57 Det är dock 
oklart i vilka händer gårdarna i Häljarp hamnar.

Från 1500-talet finns ett antal uppgifter om gårdar i 
Häljarp tillhörande ätten Bille eller personer befryndan- 
de med släkten. Eftersom flera medlemmar i släkten Bil
le vid tiden omkring 1500 favoriserades av kung Hans 
kan man spekulera i om en del av deras godsinnehav i

Häljarp är gammalt ”laxmandskt” gods.58 En mycket 
hypotetisk gissning är att gårdarna övergått i Sten Basse 
Billes (f 1519) ägo. En sådan transaktion skulle åtmins
tone förklara varför sonen, ärkeelectus Torben Bille (f 
1552), år 1534 kan pantsätta 2 gårdar i Häljarp (Suend 15
Perssen, 2 pund, 13Vi skilling; thorkill hogenssen 2 
pund HVi skilling) till Age Sparre59 och att (ytterliga
re?) 2 gårdar (Haagen 2 pund, 18 grot; Oluff Bendtzön 
3 mk) kommer att ingå i ett arvsskifte 1561 efter Jep 
Torbensen Rosensparre (f 1530) och hustrun Birgitte 
Stensdatter Bille (t 1553, dotter till Sten Basse Bille).60

Ytterligare en gren av Billeätten hade i början av 
1500-talet strögods i Häljarp. Anders Bille, son till 
Bent Bille, skiftar 1517 gods med den avlidne Torben 
Billes barn, Ermegaard och Edel Bille. Häri ingår bl a 
en gård i Häljarp (Knut, 24 skäppor byg, 1 skilling

48 Pergamentsbrev i LAL, Karsholms godsarkiv, volym 4. Ett tack riktas 
till Göran Hallberg (Dialekt- och ortnamnsarkivet, Lund) och Bent 
Jørgensen (Institut for Navneforskning, København) för hjälp med 
en korrekt renskrift av dokumentet.

49 Rep 2 nr 2981.
50 DDL: 4 nr CCCCXLI. Den donerade gården erlägger 30 skäppor i 

landgilleavgift (ibid). Jämför att en av de fyra gårdarna i Oluf Stigs
ens Krognos köp 1471 ger 30 skäppor i landgille (Rep 2 nr 2981). 
Om Barbara Brahe, se DAA 1950 (Stamtavler) s 8.

51 DDL: 4 nr V.
52 De gårdar som ägdes av klostret kom under 1520-talet att övergå i 

staden Landskronas ägo (Johannesson 1947 s 151 f; RA, Skbrf, At
skillige Closters tilhörige breef och Skriffter, nr 22, 23).

53 För en översikt av karmeliterna i Danmark, se exempelvis Greger
sen 1982 s 13-29.

54 I överlåtelsehandlingarna finns stränga rekommendationer om att 
hinder för mässornas utförande medför att godset återgår till Bol- 
lerup, "krognosarnas" dåvarande sätesgård. Jfr DDL: 4 nr CCCCXLI.

55 Rep 2 nr 7853.
56 Rep 2 nr 7906. Enligt uppgifterna, ett tingsvittne, har en av Lax- 

mands bönder i Häljarp erlagt "ervedspengar" alltså en avlösning 
för arbete ("erved", "erwitz"), troligen av privaträttslig natur. (Benni- 
ke Madsen 1962-64 s 138) Avgiften kan vara en påminnelse om 
ett äldre system där storgårdarnas ekonomi i större omfattning va
rit beroende av arbetskraften från tilliggande fästebönders.

57 Jfr fotnot 24.
58 Flera medlemmar av Billesläkten stod i mycket högt anseende hos 

kungen omkring 1500. Här kan nämnas att riksrådet Torben Bille 
övertog Laxmands gamla huvudgårdar Sandholt och Arreskov och 
en gård Korsør (Bruun 1959 s 11 If). Jfr även Ingesman 1990 s 
299f.

59 DRA, Privatarkiv på pergament: Sparre, Aage Jepsen 17/8 1534, 
læg 1, pk 582.

60 DRA, Danske Kancelli. B. 54. Sjællendske Registre, år 1620-24, fol. 
129r. Jfr Kane. Brevb. 23 april 1621.
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grot i landgille) tillhörande Anders Bille.61 Här förelig
ger en annan möjlighet för gårdens åtkomst då Bent 
Bille (f 1494) var gift med Oluf Stigsen (Krognos) sys
ter Magdalene.62

16 Det går inte att få någon visshet i huruvida omnäm
nandena 1517,1534 och 1561 berör samma godsmas
sa i Häljarp. Det finns en möjlighet att Torben Billes 
gårdar i Häljarp övergått till systern Birgitte. De ovan 
refererade uppgifterna, om gårdarnas landgille, ger 
hur som helst inget stöd för ett sådant resonemang.

Från år 1536 finns en regest (”tegnelse”) som om
talar att kung Christian III överlåter till Pether Will- 
omsen ”falkefenger” ett par falkläger i Borreby och 
Hellerupe, som han förut haft av ”bisperne i Lund”, 
med förklaringen att avgifter som förut utgått till bi
skoparna fortsättningsvis skulle utges till kronan.63 
Uppgifterna i regesten är problematiska. Exempelvis 
framgår inte om orterna skall identifieras med Borge- 
by eller Borrby eller vilket Häljarp som avses.64 Ett 
falkläger har väl bestått av en eller flera byggnader, 
troligen av enklare slag, men det kan inte uteslutas att 
falkfångande och falkuppfödning endast varit en eko
nomisk sidoverksamhet i ett sedvanligt gårdsbruk.65

Diskussionen om det eventuella biskopliga falkläg
ret i Häljarp kan ha viss bäring för tolkningen av ett 
mycket tidigare omnämnande. I ett testamente från 
1361, utställt av Jens Stigsen (Krognos, f 1361) ärke- 
degn i Lund, ingår bl a en gård i Häljarp, som gåva till 
Lunds domkyrkas fabricafond.66 En möjlig läsning av 
brevet kan dock tillåta att det var fråga om en tidsbe
gränsad förpantning, endast giltig fram till det att fa- 
bricafondens ”krav”, solvendum, hade uppfyllts. Går
den kan ej återfinnas i den tidigaste bevarade jordebo- 
ken över Lunds domkapitels gods från 1570 eller i an
dra källor. Möjligen är det fråga om samma gård i 
Häljarp som Helly Adzersen, borgare i Lund, omkring 
1342 skötar till Holger Pedersen (Krognos, känd 
1329-46), prost i Lund, och som sedan kan ha över
gått i brorsonen Jens Stigsens ägo.67

Av diskussionen ovan framgår att de olika ägarna 
och ägoskiftena i Häljarp är svåra att följa obrutet

och säkert. Det räcker här att konstatera att en klar 
majoritet av gårdarna i Häljarp från 1400-talet fram 
till omkring mitten av 1600-talet tillhörde olika frälse- 
personer och att i källorna framstår vid inget tillfälle 
någon enskild person som majoritetsägare. Endast tre 
gårdar har med viss sannolikhet ägts av kyrkliga insti
tutioner före reformationen; två av dem, ett mensal- 
hemman och en gård till Tofta kyrka, ligger fortfaran
de 1756 under kyrkan. Den till S:t Peders klosters hö
rande gården mageskiftades bort till kronan 1649.61 * 63 64 65 66 67 68

I decimantjordeboken 1651 redovisas oförändrat 12 
gårdar i Häljarp, varav 2 kyrkliga, 2 kronoägda (inklu
sive 1 f d S:t Peders klosters gård) och 8 frälseägda går
dar.69 Något kronogods i Häljarp före mageskiftet med 
S:t Peders klosters län och med Ove Giedde 1649 kan ej 
konstateras.70 Kronan kommer 1653 genom byte med 
Otto Thott att förstärka sitt gårdsinnehav med ytterlig- 
gare 3 gårdar.71 År 1652 byter Knut Ulfeld bort 2 går
dar till Lunds domkapitel.72 Den ägobild som framträ
der efter raden av skiften under 1600-talets mitt, där 
frälsets gårdsinnehav avsevärt reducerats och kronan

61 DRA, Privatarkiver, Anders Bille, pk 42, læg 4, (26 maj 1517).
52 DAA 1890 s 68, 1893 s 276; Raneke 1982-85 s 365. Magdalene 

Krognos, bör ha dött före nyår 1466, då Bent Bille ingick ett 2:a 
äktenskap med Ermegaard Frille (Bruun 1959 s 30).

63 Danske Magazin 3 R Bd 6 Hft 2 s 144. Några ärkebiskopliga falk
läger kan varken återfinnas i Palteboken o. 1517 eller Uppbörds- 
jordeboken 1522.

64 Gösta Johannesson menar, med endast hänvisning till berörda no
tis, att det rört sig om Borgeby i Torna härad. Problemet Hellerup- 
pe diskuteras överhuvudtaget ej (Johannesson 1947 s 264f med 
not).

65 Det kan noteras att i Malmöhus läns jordebok 1546/47 fol. 129v 
redovisas ett "falckeleye" i Lilla Hammar med ett landgille uppgå
ende till 3 mark. Hälften av vad som enligt samma jordebok vanli
gen gavs i hyra för en bod i Falsterbo eller Malmö (ibid).

66 DD 3 R Bd 6 nr 22.
67 DD 3 R Bd 1 nr 253. Jfr DAA 1893 s 272.
68 Kane. Brevb. 5 december 1649.
69 Decimantjordeboken 1651, del I, s 619-22.
70 Kane. Brevb. 22 december 1649. Jfr även not 68. Notera att Gunde 

Rosenkrantz 13 december 1648 (Kanc.Brevb.) vill mot krongods 
byta bort 3 gårdar i Häljarp. Jämförelser med uppgifter i Decimant
jordeboken 1651 (del I, s 619-22) tyder på att skiftet aldrig ge
nomförts.

71 Kr. Sk. 20 september 1653; Danske Kancelli, B 48, Skaanske Regis
tre 6, fol 304.

72 Kane. Brevb. 27 augusti 1652.



D e historiska källorna

tillkommit som ny betydande ägare, var vid storskiftet 
1756 i stort sett oförändrad.73

Diskussion och sammanfattande synpunkter
Den äldsta lantmäterikartan från 1756 över Häljarp 
visar tillståndet efter genomfört storskifte, med ett re
gelbundet solskifte i varje åkerfall, från väst till öst 
(Nr: 1, 14, 2, 13, 3, 9, 10, 11, 15, 5, 12, 4) och ett 
tvåvångsbruk. I Landeboken 1569 redogörs för en 
mycket annorlunda indelning av markerna i tre vångar: 
Blødbogs, Syndre och Bogwaes (Østre) vång.74 En på
taglig avvikelse efter storskiftet, som vara en relikt av 
en äldre skiftesindelning, kan konstateras i Västra 
tofterna och Ottotofterna.75 Gård Nr 1, 2, 9,13,14 är 
representerade endast i Västra tofterna och Nr 4, 10, 
11, 15 endast i Ottotofterna76, medan Nr 3, 5 och 12 
förekommer i båda toftåkrarna.

Ser man till Västra tofterna ligger gårdarna nr 1, 2 
och 14 i direkt anslutning till sina respektive toftåkrar. 
Mellan gård nr 1 (Västergård) och nr 14 finns ett 
”glapp” med smalare toftåkrar som ej har någon di
rekt anslutande bebyggelse. Man kan hypotetiskt tän
ka sig att ett par gårdar tidigare varit belägna i detta 
mellanrum. På samma sätt kan man tänka sig en om
läggning av bebyggelsen i byns östra del, där i första 
hand gårdarna Nr: 4, 10, 11 och 15 tidigare haft en 
direkt koppling till Ottotofterna.

De arkeologiska slutundersökningarna, som direkt 
berört toftåkrarna till gårdarna Nr: 2, 10 och 14 synes 
bekräfta att bebyggelsen i Häljarp har kontinuitet se
dan slutet av vikingatiden/tidig medeltid. Av särskilt 
intresse är de strax söder om gårdarna Nr 2 och 14 
påträffade nordsydligt löpande rännorna, som bör 
vara markeringar av toftgränserna till dessa gårdar 
(fig. 3). Rännorna har förnyats vid ett flertal tillfällen 
vilket med de arkeologiska dateringarna visar en kon
tinuitet eller hävd från 1000-talet fram till 1700-1800- 
talet. Samtliga av de ur arkeologiskt hänseende berör
da gårdarna/tofterna var fram till mitten av 1600-talet 
i frälseägo. Gård Nr 2 kom genom byte med Ove 
Giedde till kronan 1649 och gård Nr 10 kom år 1652 
genom byte med Knud Ulfeld i domkyrkans ägo. Gård

Nr 14 var fortfarande vid storskiftet 1765 i frälseägo 
(under Barsebäck).77

Det är svårt att med ledning av de kamerala källor
na eller genom lantmäterihandlingarna peka på någon 
egentlig ”storgård” i Häljarp. Gård Nr l:s något av- 17

skilda läge längst i väster, vilket berörts ovan, är in
tressant med tanke på byns utveckling. Gårdens läge 
bör i vart fall vara äldre än 1670 när bebyggelsenam
net ”Västergård”, wäster gårdben, första gången upp
träder i källorna.78 Det går dock ej, mot bakgrund av 
det historiska materialet, att sluta sig till att gårdens 
avskilda läge är primärt. Det kan likaväl vara sekun
därt i förhållande till förändringar i byns övriga struk
tur. I storskifteshandlingarna 1756 framträder Nr 1 
som en av två större fastigheterna i byn med sina 5/8 
mantal och med den avgjort största toften. I Jordrev- 
ningen 1670 betraktades den som den största gården i 
byn med 1 mantal. Genom jämförelser av jordeböcker, 
skifteshandlingar är det möjligt att konstatera att Väs
tergård före 1649 tillhörde S:t Peders kloster i Lund.79

En direkt aristokratisk närvaro i Häljarp förefaller, 
åtminstone under senmedeltiden, ej trolig. Gårdarna 
har visserligen till största delen varit i frälseägo, men 
dessa personer har troligen skrivit sig till en annan ort.
Det kan möjligen ses som symptomatiskt att i Knut 
Nielsen av Bussjös sködebrev år 1428 till Torkel Brahe 
omnämns, förutom de 4 gårdarna i Häljarp, en gård i 
Tofta, gryftægartbæn, där brevets utställare ”bothæ 
tyl foræn” (=förut bodde).80

73 LMV, Malmö, Tofta nr 5.
74 Dahl 1989 s 178f. Jfr LSL, I, s 134ff och lantmäterikarta 1756 (LMV, 

Tofta nr 5).
75 Jfr förhållandena i Dagstorp/Särslöv där vissa tofter och åkrar un- 

dantagits från storskiftesdelning. I lantmäterihandlingarna för Hälj
arp 1756 omnämns dock ej explicit att jordar undantagits från del
ning eller jämkning.

76 Gård nr 11 tycks ej heller 1570 ha haft någon del i Västra tofterna 
(Dahl 1989 s 178f; LSL, I, s 135f).

77 Kane. Brevb. 22 december 1649; ibid 27 augusti 1652. Jfr med 
landgiileavgifter och landbonamn i exempelvis Mtl 1650; Decjb 
1651, del I, s 619-622; Jb, Malmöhus län 1664; Jrp 1670 och stor
skiftehandlingarna 1756 (LMV, Malmö, Tofta nr 5).

78 Jrp 1670, Rönnebergs härad, s 279.
79 Se ovan not 45.
80 Pergamentsbrev i LAL, Karsholms godsarkiv, volym 4; Hallberg 

2000.
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D källorna

Rya81 *

Ortnamn och äldre
topografisk-administrativa förhållanden
Namnet Rya, känt sedan 1410 Rydhesl, är en böjnings
form av verbet ”rödja”. Namnbildningar med ort- 
namnselementet -röd och -ryd är vanligt förekomman
de i Skåne, vilket medför vissa svårigheter att rätt lokali
sera vissa belägg, vilket närmare kommer att diskuteras 
nedan. Simplexnamn, såsom exempelvis Rya, är dock 
ovanligare.83 Rya är beläget nära havet i vad som histo
riskt har uppfattats som slättbygden, vilket skiljer sig 
från de flesta andra orter av samma namnbildningstyp.84

Rya tillhör, åtminstone från sen medeltid, i kyrkligt 
hänseende Kvistofta socken. Under 1400-talet fanns 
det även en kyrka (kapell) i Rya. (Se nedan)

Häradsgränsens förlopp, som den historiskt är 
känd, har medfört att socknen varit delad mellan Lug- 
gude härad med byn Rya och Rönnebergs härad med 
byarna Kvistofta, Örby och Gantofta. Häradsindel- 
ningen, som legat till grund för den medeltida länsin
delningen, har exempelvis medfört under 1500- och 
1600-talet att socknen är delad mellan Helsingborg 
och Landskrona län. 1 de första jordeböckerna för 
Helsingborgs län från 1500-talet är Luggude härad in
delat i 6 settingar (administrativa enheter) där Rya till
hörde Bårslövs setting. (Om detta se nedan) Från 1927 
övergick den del av Kvistofta socken tillhörande Rön
nebergs härad till Luggude härad.85

Medeltida bebyggelse- och ägostruktur
En första fullständig bild av bebyggelsens omfattning i 
Rya redovisas i den första bevarade extraskatteman- 
talslängden över Helsingsborgs län från år 1584.86 Vid 
denna tid befanns 8 leijebönder, 2 gårdmän och 3 
tjänstedrängar som skattskyldiga. Det bör alltså ha 
funnits 8 gårdsenheter i byn. Hur man socialt och eko
nomiskt vill betrakta gårdmännen är inte klarlagt. De 
kan tänkas ha innehaft ett mindre gårdsbruk, mer eller 
mindre integrerade med vad som kan betecknas som 
en ”kameral” gård, eller suttit på en form av gatu- 
hus.87 Antalet gårdsenheter, så långt vi kan följa dem i 
de kamerala källorna, kom att förbli relativt konstant 
under 1600- och 1700-talet fram till modern tid.

Uppgifterna om antalet gårdar i byn 1584 blir en 
lämplig referens och utgångspunkt för att placera

tidigare belägg i ett sammanhang. I ett arvsskifte efter 
Joakim Trolle (f 1546) år 1548 omtalas 6 gårdar 
(möjligen 7) och en mölla belägna i Rye.88 Gårdarna 
fördelades mellan Herloff Trolle (1 gd) Nils Trolle (1 
gd) och den skånska frälsemannen Claus Urne på Bäl- 19
teberga (4 gd och en mölla). Den senare bevakade sin 
avlidne hustru Margareta Trolles arvslott. Tyvärr sak
nas i texten en precisering om var i Skåne orten (eller 
orterna) kan återfinnas. Eftersom det i källorna ofta 
saknar närmare geografisk angivelse och måste dessa 
belägg behandlas med viss försiktighet. Under 1500- 
talet fanns enbart i Luggude härad 4 bebyggelsenamn 
bildade efter verbet rödja.89 En närmare analys av de 
sammanhang där gårdarna omnämns och karaktären

81 Mats Mogren (1998) har tidigare, inom projektet "Västkustbanan", 
behandlat Rya ur ett historiskt perspektiv. I den följande framställ
ningen har nya uppgifter tillförts och andra förts ur diskussionen. 
Jfr not 89, där motiven för det senare diskuteras.

62 SD nr 1262.
85 Om Rya i Luggude härad, se Ringdahl in print. Om namn på -ryd 

etc. i allmänhet se exempelvis Ejder 1979; Pamp 1983 s 60ff. Ejder 
tar kort upp frågan om de simplexa "rödjenamnens" ålder, där han 
hypotetiskt föreslår att de generellt kan vara äldre än de samman
satta namnen (Ejder 1979 s 400ff).

84 Jfr Planch 10 i Dahl 1942.
85 Enligt Kungligt brev 1926 (enligt excerpter i DAL).
86 Mantalslängden är upplagd efter ett kungligt skattebrev utfärdat 10 

januari 1584 (Kane. Brevb.) gällande för hela riket enligt vilket 
självägande bönder erlade 2 daler, leijebönder 1 daler och gård
män '/2 daler.

87 Ämnet ha senast behandlats av Skansjö 1999 s 222f.
88 Arvid Trolles jordebok 1498, bilaga 188.
89 Jfr ortnamnsbelägg i DAL. Den av Mogren (1998) framförda tanken 

om en ärkesätlig skudgård i Rya, efter reformationen förlänad till 
Tycho Brahe, måste revideras. Med stor sannolikhet är rubriken Rye 
län i Palteboken en fråga om en förväxling med "Raus län" eller en 
felskrivning. I den enda källan till Palteboken, en avskrift från 
1600-talet, är korrupta skrivningar vanligt förekommande (Paltebo
ken s 140-144; jfr Uppbördsjordeboken 1522 s 536f; om Raus se 
även Hans Skovgaards officialregnskab 1519-22 fol. 24r, 3r, 37v). 
Vid jämförelser mellan marknamnen i Palteboken och de förekom
mande i lantmäterihandlingar från 1700-talet över Raus och Rya 
byar, visar de sig även bättre överensstämma med den förra orten 
(jfr excerpter i DAL). Det finns, förutom det korrupta avsnittet i 
Palteboken, inga belägg för att ärkesätet innehaft en skudgård eller 
andra gårdar i Rya. Tanken om ett godsinnehav i Rya av Tycho 
Brahe måste avvisas då det är fråga om en förväxling med en an
nan ort. I ersättning för att sköta Kullens fyr förlänas Tycho Brahe 
den 18 maj 1578 (Kane. Brevb.) med 11 gårdar i Luggude härad 
inklusive 1 gård i Rya och återigen samma godsmassa den 5 juni 
1581 (Kane. Brevb.) med den explicita förklaringen att han i gen
gäld skall sköta Kullens fyr. Eftersom de övriga i breven omnämnda 
gårdarna är belägna på Kullen, är det också troligast att brevets 
Rye avser Ry i nuvarande Vikens socken.
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av gårdarnas landgilleavgifterna, gör emellertid att 
man svårligen kan tänka sig att någon annan ort avses 
än just Rya i Kvistofta socken.90 Två av de gårdar som 
ingick i Claus Urnes lott kan dessutom följas till sonen 
Jörgen Urne, som 1586 i ett skifte överlåter dem till 
kronan.91

Men varför innehar Trollesläkten vid denna tid
punkt gods i Skåne? ”Trollarna” har ju sin bakgrund 
i och under medeltiden sin intressesfär huvudsakligen i 
Småland och Götaland.92 I slutet av 1400-talets gjorde 
dock Trollesläkten inbrytningar i andra områden, vil
ket omfattade delar av de danska landskapen, varför 
de ofta i den politiska historieskrivningen om det tidi
ga 1500-talet benämns ”gränsadel”. Bortsett från de 
eventuella maktpolitiska fördelarna att inneha gods 
och inflytande på båda sidorna om riksgränsen, bör 
den mer prosaiska förklaringen till åtkomsten till god
sen i Skåne, sökas i i det förhållandet att Arvid Trolle 
(t 1505), Jakob Trolles far, år 1466 ingick äktenskap 
med Beate Ivarsen (f 1487), dotter till Ivar Axelsen 
Tott (f 1487). Föreningen medförde att huvudgårdar
na Härlöv i Gärds härad och Torup på Själland med 
tilliggande gårdar övergick till Trollesläkten.93

Men godset i Rya kan följas ännu en stycke tillbaka 
i historien. Den tidigaste skriftliga uppgiften om Rya 
är från år 1410 då riddaren Aage av den kända dansk
skånska släkten Laxmand skänker en gård i ”Rydha, i 
Quistofta soken” till Alvastra kloster mot årliga mäs
sor för han och hans anförvanters själar.94 Det är ovan
ligt att en riddare av dansk-skånsk släkt skänker gå
vor till ett svenskt kloster. I detta fall ligger det när
mast till hands att se denna ynnest till bröderna i Alv
astra i ljuset av de mycket nära förbindelser som Aage 
Laxmand haft med Sverige. På 1420-talet förvaltade 
han Värmlands län på den svenska kronans vägnar.95

Från omkring 1440 möter oss nästa uppgift om 
Rya. Den här gången är det Aages yngre brodern Poul 
som vill bättra sina kort i efterlivet genom att låta åter
uppbygga eller renovera det raserade helgeandsklos- 
tret i Tandskrona och uppföra ett kapell i Rya.96 Det 
kan noteras att i brödraskaran ingick även ärkebisko

pen Hans Laxmand (1436-43), som ivrade för en re
formering av klostren.97

Det omtalade kapellet har troligen, att döma av de 
på 1700-talet betygade marknamnen kapellstycket 
och Capelläckrarna, varit beläget ca 400 meter väster 
om byn, i direkt anslutning till den i nordsydlig rikt
ning löpande landsvägen.98 Om lokaliseringen av ka
pellet är korrekt bör rimligtvis vägen, som här antas 
att åtminstone gå tillbaka till medeltiden, ha varit av 
en avgörande betydelse för kapellets placering och på 
hur dess funktion skall tolkas.

90 Orten/Orterna Rye anges i ett fall endast vara beläget i Skonne. 
Claus Urnes 4 gårdar i Rya omnämns direkt efter omnämnande av 
gårdar i Katslösa och Glumslöv och anges vara beläget i Slotz her- 
riit, vilket förmodligen är en tillfällig benämning på Luggude härad, 
efter "slottet" Helsingborg,. Därutöver omnämns en gård i Slotz 
herriit strax före de 4 gårdarna i Rye utan ortsangivelse och utan 
brukarnamn men med landgilleavgift. Det kan inte uteslutas att 
även denna gård varit belägen i Rye. Totalt fördelas i arvskiftet 151 
gårdar och två kvarnar i Skåne, de flesta belägna i Gärds och Gö- 
inge härad. Härutöver kan noteras att samtliga gårdar i Rye preste
rat landgille i korn (byg), vilket, av de 151 gårdarna, endast erlagts 
av 39. De övriga 33 gårdarna, exklusive Rye, är belägna i slättbyg
den (Härlöv, Näsby, Öllsjö, Skepparslöv, Mansdala, Katslösa och 
Glumslöv) (Arvid Trolles jordebok 1498, bilaga 188). En summe
ring av indicierna pekar således på att den enda orten som varit 
tillräckligt ansenlig, belägen i nordvästra Skåne och i fullåkersbyg- 
den har varit Rya i Kvistofta socken. En av landborna i Rya, en viss 
Mogenns Asmyndsónn (ibid s 266) kan vara far till Karl Mogens- 
sen, som enligt Landeboken 1569, ger 3 mark årligen till Glums- 
lövs kyrka för köp av vaxljus (jfr LSL, I, s 120).

91 Kr. Sk. 18 februari 1586. Jfr uppgifter om mageskiftet, med brukar
namn och landgille, i Helsingborgs slotts jordebok 1593-94 fol. 
35r-v.

92 Jfr exempelvis Raneke s 412f.
93 Jfr Joh. Ax Almquist inledande historik (s 12-26) i Arvid Trolles jor

debok 1498. Godsmassan var dock inte orörd fram till 1500-talets 
medium. En del gårdar, bl a i Luggude hd, såldes eller bortskifta
des år 1495 (Rep II nr 7873) och 1515 (Skbrf, Domkapiteletz i 
Lund tilhöriga breef och skriffter, nr 147).

94 SD nr 1262.
95 För övrigt kan noteras att Aage Laxmand år 1419, i ett andra gifter

mål, var gift med Katarina Larsdotter av Aspenässläkten, dotter till 
den svenska riddaren och riksrådet. Jfr Ingesman 1990 s 189f.

96 Uppgifterna om kapellet och dess patroner är förmedlade av ärke
biskop Mogens Madsens i slutet av 1500-talet författade biskops- 
krönika: "Ab iisdem extructum est & Sacellum juxta pagum Ryde in 
parochia Qvistoffte/ qvod paucis abhinc annis iterum est dirurum." 
(Mogens s 185). Om nedlagda kapell och kyrkor i Skåne i allmän
het, se även Karlsson 1998 s 133-146.

97 Ingesman 1990 s 190f.
98 Jfr lantmäterikartor från 1727 (LMV, Kvistofta nr 27) och 1762-63 

(LMV, Kvistofta nr 31); Karlsson 1998 s 140; Mogren 1998 s 12- 
15.
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på att i 15 år tillverka och saluföra ”paa hollandsk Vis 
brændte Sten”. För att undgå trätor med bymännen, 
vilket sannolikt skulle bli följden av exempelvis lertäkt 
på byns marker, såg kungen till att kronans gamla 
gård i Rya lades till tegelbruket.107 Från 1620-talet och 21

fram till slutet av 1600-talet kan man sedan följa bru
kets olika ägare, som ibland övergår från far till son.
När leran börjat tryta på 1660-talet har nya gårdar 
tillförts tegelbruket genom byte.108

Tegelbrukets expansion under första halvan av 
1700-talet torde kunna avläsas i det allt växande anta
let arbetare, från 12 män år 1699 till 25 män år 1743.109

Från år 1729 berättas att det förutom ”kungens” 
tegelbruk funnits ytterligare ett i Rya vång uppfört av 
en adelsman på Bälteberga som ägde hemman i Rya.

Samma Poul Laxmand, som låter uppföra kapellet 
omkring 1440 i Rya och vars broder år 1410 skänkte 
en gård i Rya till Alvastra kloster, hade en dotter, Mar
grethe (känd 1467), som den ovan nämnde Ivar Axel
sen Tott lät äkta.99 Trots att de medeltida källorna om 
Rya är få, låter de sig alltså inordnas i ett mönster. Där 
kan man iaktta hur en godsmassa i Rya genom gifter
mål och arv ingår i en obruten kedja av ägoförskjut
ningar, från den Laxmanska släkten i början av 1400- 
talet, via Tottsläkten över till Trollesläkten i slutet av 
1400-talet, för att sedan i mitten av 1500-talet till le
jonparten åter hamna i skånska händer genom Claus 
Urne.

Förutom de 6 eller 7 gårdarna, som i mitten av 
1500-talet var i Trolle-släktens ägo, fanns åtminstone 
ytterligare en gård i Rya. I den första bevarade jorde- 
boken över Helsingborgs län från omkring 1524 om
nämns en gård i Rya som ingick i ”Bårslövs setting”. 
Samma gård återkommer i länets senare bevarade 
jordeböcker från slutet av 1500-talet och 1600-talet ,100 
Den kärna kring vilka settingarna varit uppbyggda 
kring har troligen varit skattegårdarna, de självägande 
bönderna.101 Gården i Rya erlägger dock inte stud och/ 
eller leding, vilket har ansetts vara karakteristiskt för 
självägda gårdar, varför man åtminstone vid denna 
tidpunkt får betrakta den som en kronogård.102 Bon
den som innehade gården vid den tiden hade det något 
ovanliga efternamnet Hoffmandt ,103 1041 grannbyn Kats- 
lösa kan 1583/84 noteras en bonde vid namn Jep hoff
mann dt.'0* Mot bakgrund av namnets förekomst i 
området rör det sig antagligen om ett släktnamn och ej 
ett tillnamn.105 Samma gård i Rya återkommer i länets 
senare bevarade jordeböcker från slutet av 1500-talet 
och 1600-talet ,106

Rya under 1600- och 1700-talet
Utvecklingen i Rya under 1600- och 1700-talet kan till 
stora delar ses mot bakgrund av etablerandet av ett 
tegelbruk i Rydebäck. Ar 1622 fick Johann van der 
Bede, väl troligen nyinvandrad från Holland, tillstånd 
att uppföra och efter kungens privilegium ensamrätt

99 DAA 1900 s 426ff; DAA 1902 s 228; Ingesman 1990 s 190.
100 För det äldsta belägget jfr Helsingborgs slotts jordebok o. 1524 fol. 

2r. Bonden som innehade gården vid den tiden hade det något 
ovanliga efternamnet Hoffmandt (ibid). Samma gård kan följas i 
senare jordeböcker från Helsingborg län: 1593/94 fol. 3r; 1597/98 
fol. 3r; 1601/02 fol. 3r; 1611/12 fol. 3r; 1615/16 lv; 1620/21 fol. 
lv; 1630/31 fol. lv; 1636/37 fol. 13v; 1645/46 fol. 5r.

,0' Setting=distrikt varav det i Luggude hd ursprungligen fanns sex, 
därav namnet

102 Om distriktsindelning och självägande bönder i Helsingborgs län 
under 1500-talet, se exempelvis Skansjö 1997 s 81 ff och Fritzell 
1974 s 35-50.

103 Helsingborgs slotts jordebok 1526-33 fol. 2r
104 Helsingborgs slotts jb 1583/84
105 Om möjliga tolkningar av namnet, se Danmarks gamle personnav

ne 1936-64 (II, Tilnavne), uppslagsord "Howman"
106 Jfr Helsingborg slotts jordebok: 1593/94 fol. 3r; 1597/98 fol. 3r; 

1601/02 fol. 3r; 1611/12 fol. 3r; 1615/16 lv; 1620/21 fol. lv; 
1630/31 fol. lv; 1636/37 fol. 13v; 1645/46 fol. 5r.

107 Kane. Brevb. 29 mars 1622. Jfr även Kane. Brevb. 8 juli 1621. Land
gillet från gården utgick dock fortfarande till kronan, varför man 
bör betrakta det som en förläning av vissa rättigheter och bekväm
ligheter. Gården kan följas i samtliga jordeböcker för Helsingborgs 
slott från 1600-talet nertill den första bevarade från o. 1524 (fol.
2v).

108 Rydebäcks tegelbruk lades ner först på 1890-talet (Bjerning 1947 s 
207). Tegelbrukets ägare under 1600-talet kan i grova drag följas 
genom bevarade privilegiebrev och gravstensinskrifter. Flera av tidi
gare ägarna har namn som kan peka på en tysk eller holländsk 
bakgrund: Petter van Lohe, verksam från 1632; Nils Hanson Hors- 
ter död 1686; Jöran och Jesper Horster säljer sin arvsrätt i bruket 
1693 till Engelbrecht Bodecher (se DRA, Godsarkiver, Rydebeck; 
Kane. Brevb. 29 mars 1622; LUB, Coll. Rönb. Xlll:2 s 150f; Weibull 
1877 s 34).

109 Jfr Rya Tegelbruk i Malmöhus läns mantalslängder: 1699 (12 män), 
1710 (11 män, 6 kvinnor), 1724 (21 män, 2 kvinnor, 1 piga) och 
1743 (25 män).
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Det senare tegelbruket, som kallades ”Nya Tegellgår- 
den”, var dock i grunden nedrivet.110

I 1670 års jordrevningsprotokollet fördelas 8 går
dar i Rya efter följande ägare och mantal: 1 trefjärde
dels kronohemman under tegelbruket, 4 halva gårdar 
under Bälteberga, 1 sjuåttondels och 1 halvt hemman 
till Bolstofta, och 1 på en och treåttondels mantal till 
Viderup. I 1690 års jordebok har gårdarna tilldelats 
nummer 1-10 (inklusive kvarnhuset).111

Det förhållande att ytterligare en gård redovisas 
1690 i jämförelse med jordrevningen 1670 beror troli
gen på hur man från myndigheternas sida betraktat 
gårdar med två hushåll. Den stora gården som 1670 
omfattande en och treåttondels mantal, tillhörande 
Viderup, har i jordeboken 1690 tilldelats två nummer, 
5 och 6, med två brukare. Trots att gården tilldelats 
två nummer är det emellertid tydligt att den fortfaran
de betraktats som en i någon mening gemensam enhet, 
som dock inte nödvändigtvis behöver betyda att det 
rör sig om en gårdsdelning i vardande. Här kan tilläg
gas att redan i 1636/37 och i 1657/58 års mantals- 
längd redovisas 9 gårdar i Rya.

Kronans gård, som också var förlänad till tegelbru
ket, kan följas i länsräkenskaperna från början av 
1500-talet. Vad angår gårdarna tillhörande Bälteberga 
kan två ha följt godset sedan Claus Urnes tid. Ytterli
gare ett par gårdar kan också följas till Claus Urne, 
men låg från 1587 under kronan efter ett skifte med 
sonen Jörgen Urne.112 Omkring år 1650 återgick de 
nämnda två gårdarna med ytterligare en gård, som 
kommit kronan till del 1634 i ett skifte med Otto 
Thott, till Axel Urup på Bälteberga.113

De övriga gårdarna tillhörande Bolstofta (tidigare 
Duveke) och Viderup bör också ha berörts i skiftet ef
ter Arvid Trolle, men deras efterföljande ägohistoria 
har inte närmare utretts.

Diskussion och sammanfattande synpunkter
Så långt tillbaka det går att följa de skriftliga källorna, 
från 1400-talets början, till en vald slutpunkt i de första 
lantmäteriakternas upprättande i början av 1700-talet, 
har frälset varit dominerande ägare i Rya. Emellertid

finns det inga källor bevarade som talar om att någon 
frälseperson skrivit sig till byn. Det finns inte heller nå
got i det kamerala materialet eller marknamnen som 
otvetydigt talar för existensen av en tidigare huvudgård. 
En djupare analys av källorna till byns historia kan 
möjligen ändra denna bild. I 1729 års prästrelationer 
berättas exempelvis att en ”herregård” tidigare stått på 
Rya vång.114 Det under 1400-talet uppförda kapellet 
kan också ses som en indikation på närvaron av en hu
vudgård, men andra möjligheter måste övervägas.

En mycket översiktlig studie av Rya by i de tidigas
te lantmäterihandlingarna från 1727 och 1762/63 vi
sar en ”regelmässig” radby i nordsydlig riktning. Teg
skiftet utgör en kontrast i jämförelse med byn, då det 
snarast bör betraktas som oregelmässigt.115 Marknam
nen Månsatofften (ca 600 m nordväst om byn) och 
Dykestofften (ca 200 m norr om byn) kan tyda på tidi
gare lägen för bebyggelse.116 De tidigare omtalade går
darna nummer 5 och 6, som åtminstone under 1600- 
talet utgjorde en ”enhet”, ligger bredvid varandra i 
byn. Betraktar man tegarnas fördelning är det dock 
svårt att se en tendens att de ligger intill varandra, vil
ket kunde indikera ett tidigare gemensamt ursprung 
före en delning.117

1,0Coll. Rönb. Xlll:2 s 65.
111 Jordebok över Rönnebergs, Onsjö och Luggude härader o. 1690 

fol. 99V-10U (LAL).
1.2 Se fotnot 91.
1.3 Kane. Brevb. 10 maj 1650.
1.4 Colt Rönb. XIIL2 s 64.
1.5 Temat "regelmässigt" eller "regelbundet" byggda och skiftade byar 

och dess morfologiska motsatser finns här inte tillfälle att utveckla 
närmare. Gösta Nordholm menade bestämt att det i Skåne ej finns 
något samband mellan byform och ägoskifte (Nordholm 1928 s 
46). En mer aktuell diskussion kring förhållandena på Falster me
nar Karl-Erik Frandsen tvärtom att det finns ett statistiskt samband 
(Frandsen 1989 s 268-277).

116 Jfr Mogren 1998 s 14.
1,7 En uppmätning från 1717 visar ägorna till Rya nr 2, 3 och 7 vilka 

vid denna tid samtliga legat till Rya tegelbruk (LMV, Kvistofta nr 
26). På kartan finns en notering från 1700-talet: "Charta öfwer en 
gammal delning på N° 1 och 2 i Rya by och qvistoffta Sochn". Vid 
första påseende är detta missvisande. Den medföljande beskriv
ningen visar att numreringen 1 och 2 betecknar de lotter som de 
två innehavarna (Tullförvaltaren Borek i Landskrona och Nils Seger
berg på Tegelgården) av Rusthållshemmanet i Rya (hemman nr 2 i 
tidigare kamerala handlingar, ävenså i 1727 års uppmätning) bru
kade. Det rör sig sålunda ej om en de facto "uppdelning" snarare 
en "fördelning" av hemman nr 2 i Rya (jfr Mogren 1998 s 15).
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Fig. 4. Ekonomisk karta med kartöverlägg baserat på skifteskarta från 1727. Skala 1:10 000. Rektifiering utförd av Marja Eriksson, Malmö museer.
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D källorna

Avslutningsvis ska här göras ett försök att knyta de 
arkeologiska lämningarna till de gårdar som om
nämns i de historiska källorna. Ett kartöverlägg base
rat på lantmäterikartorna över Rya by från 1727 och 
1746 visar att de vid den arkeologiska undersökning
en påträffade huslämningarna legat på tomten till gård 
nr 3.118 (Fig. 4). Gården, omfattande 7/8 mantal, låg 
1670 till Bolstofta (förut till Duveke). Åtminstone från 
omkring 1690 har gårdens bruk tagits över av Rya Te
gelbruk. I 1699 och 1743 års mantalslängd meddelas 
att gården brukas av ”dagsfolk” på Tegelgården och 
1710 meddelas att gården är ”menlöss”. Enligt 1760 
års jordebok tillhör gården doctor Wåhlin, ägare till 
Rya Tegelbruk.

Säby
Ortnamn och äldre
topografisk-administrativa förhållanden
Säby, Sebu, omnämns första gången i mitten av 1100- 
talet.119 Förleden är ordet see, ”sjö, hav”, syftande på 
byns belägenhet vid Öresunds strand. Efterleden är 
ordet by, ”samling av gårdar”.120 I det gamla Lunds 
stift förekommer namnbildningen även med ett exem
pel i Blekinge. Skrivningen Södra Säby är först belagt 
från år 1330, Sæby Syndre121, och Norra Säby, Nørrce 
Sæby (nuvarande Säby), med ett belägg från 1378.122 
Den förra orten har legat i direkt anslutning till Lands
krona och har ofta betraktats som en föregångare till 
staden, men bebyggelsens exakta läge och funktion är 
fortfarande oklar. Ortnamnet förefaller inte att vara i 
bruk efter omkring 1500. I och med Södra Säbys slut
liga nedläggning/integrering med Landskrona stad 
kommer ortnamnet att gå ur bruk. Med orten ”Säby” 
avses idag det tidigare nämnda ”Norra Säby”.

Säby utgör den enda historiskt belagda bebyggel
sen i den medeltida socknen med samma namn. Kyr
kan, som under nyare tid genomgått vissa förändring
ar, är till ursprunget medeltida i tegel. Huruvida det 
även funnits en kyrka i Södra Säby, före Landskrona 
stads tillkomst i början av 1400-talet, är oklart.123

Säby socken tillhör Rönnebergs härad och omnämns 
tidigt som en kunglig egendom (kungalev), vilket kan 
tyda på att orten haft en betydelse i en tidigare möjlig 
administrativ struktur (se nedan).

Medeltida bebyggelse- och ägostruktur
I den tidigaste bevarade mantalslängden för Landskro
na län år 1601/02 redovisas 17 skattebetalare i Säby. 
Då byn är den enda i socknen kan det direkt jämföras 
med Landeboken 1569 som uppger samma antal tion
degivare.124

Gårdarna i Säby har under 1500-talet varit fördela
de på en rad händer, varav kronan har varit den mest 
betydande. I den tidigaste bevarade jordeboken över 
Landskrona län från år 1574 redovisas 10 kronogår- 
dar. Till Säby kyrka har hört en prästgård och en deg
negård i byn.125 Genom ett mageskifte med kronan år 
1649 är det känt att Landskrona stad ägde en gård i 
byn.126 Det privatägda godset i Säby har troligen in
skränkts till en självägd gård; första belägget är från 
omkring 1524127, och två frälseägda gårdar, först om
nämnda 1509.128

Kronans ägande i Säby kan föras tillbaka till tidig 
medeltid. Säby med sitt ”tilliggande”, Seebu cum atti- 
neneiis sius, är en av de tiotal orter i Skåne som om
nämns i den s.k. ”kungalevslistan” i ”Kung Valdemars

118 Mogren 1998 s 86.
1,9Sebu (på rasur), efter omkring 1145 före 1174, i Necrologium 

Lundense s 9.
120 Hallberg 1973 s 127.
121 DD 2 R Bd 10 nr 247.
122 DD 4 R Bd 1 nr 400.
123 Det har framförts att S:t Nicolai kyrka en gång varit kapell eller 

sockenkyrka i Södra Säby; möjligen mot bakgrund av att Södra 
Säby antas ha legat i området för kyrkan (jfr Jacobsson 1983 s 
14ff). Arkeologiska undersökningar av S:t Olofs kyrkogård strax 
norr om det medeltida Landskrona, visar att denna kyrka troligen 
är betydligt äldre än 1400-talet (Stefan Kriig, RAÄ UV Syd, muntliga 
uppgifter).

124 LSL, I, s 125.
125 LSL, I, s 125.
126 Kane. Brevb. 16 april 1649.
127 Helsingborgs slotts jb o. 1524 fol. 44v. Jfr exempelvis Landskrona 

slotts mantalslängd 1601/1602; Jb 1620/21.
128 Rep 2 nr 11365. År 1649 finns fortfarande 2 frälseägda gårdar i 

byn, jfr Kane. Brevb. 22 december 1649.
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omnämnda ledungshamnen Landora bör förläggas till 
Landskrona.138 Möjligen kan man uppfatta det strate
giska läget och hamnen som en bakgrund till kungale- 
vets inrättande.

Beläggen rörande Norra Säby är färre men ger ett 25
mer entydigt intryck av ett betydande kungligt inflytan
de. I en överenskommelse från år 1378 mellan Erik 
Nielsen, kunglig ”capitaneus” på Søborg, och Ludvig 
Andersen hänvisas till gods pantsatt av Kristoffer II (re
gent 1319-26 och 1329-32) till riddaren Anders Peder
sen av Alnarp, fader till Ludvid Andersen, som bland 
mycket annat gods berört None Sæby.139 När Tyge 
Krabbe 1523 förlänas med Helsingborgs län ingår 
”Rönbyeherred med Sebye”.140 Pantsättningen i 1300- 
talets början kan - bortsett från ekonomiskt nödtvång - 
tyda på att eventuella administrativa funktioner för

jordebok”.129 Listan har utarbetats omkring 1230 men 
har ansetts återge en äldre kunglig godsstruktur, som 
åtminstone går tillbaka till 1000-talet eller möjligen är 
ännu äldre.1301 samband med konflikten mellan ärke
biskop Jakob Erlandsen och kung Kristoffer dryftas år 
1256 en sak mellan biskopen och ”kungens landbor”, 
colonos regis, i Skanör, Lomma och ett icke närmare 
lokaliserat Säby, Sæby.131

Mycket talar väl för att kungalevslistans ”Säby 
med tilliggande” avser både det senare kända Norra 
och Södra Säby. Det kungliga inflytandet i Södra Säby 
(Landskrona) kan impliceras men är svårare att finna 
konkreta belägg för i de tidiga källorna. De tidigaste 
beläggen för Säby berör troligen det ”södra” Säby. 
Ärkebiskop Eskil donerar 1164- o. 1170 en gård, 
mansus Sæby Quadrans, till ett nyinstiftat prästpre- 
bende.132 Gården kan möjligen identifieras med en 
gård i Södra Säby som Erik av Pommern år 1410 byter 
till sig av prosten Folqvinus.133 Ännu en gård i Södra 
Säby omnämns 1330 då ärkebiskop Karl lägger den 
till S:t Dionysii altare. Troligen är det samma gård som 
återfinns i domkapitlets jordebok 1570 under samma 
altare.134 Det bör noteras att domkapitlet omkring 
1600 ägde flera fastigheter i ”Landskrona”, men att 
endast gården eller tomten som låg under Dionysii al
tare i 1614 års jordebok uttryckligen benämns ”Seby 
huos Landtzkrone”.135 Det är möjligt att skrivninga
rna har sin bakgrund i en tradering av skrivningar i 
äldre jordeböcker, men man får väl, utan mer ingående 
undersökningar i frågan, hålla möjligheten öppen att 
Södra Säby vid denna tid fortfarande varit levande 
som geografiskt begrepp, avseende ett område inom 
eller strax utanför Landskrona stad.136

Ett kungligt ”intresse” som otvetydigt kan lokalise
ras till Södra Säby kan först beläggas från början av 
1400-talet och ska ses i samband med grundläggandet 
av staden Landskrona. Här kan nämnas Erik av Pom
mern som 1410 bytte till sig en gård i Södra Säby och 
1420 köpte en annan.137 Trots dessa transaktioner kan 
man väl antaga att kronan redan tidigare innehaft en 
större eller mindre del av Södra Säby. Den av Saxo

129 Kong Valdemars jordebog, I, fol. 31 v.
'30 Andrén 1983 s 50ff.
131 APL s 30. År 1257, när tvisteämnena åter dryftas mellan kungen 

och biskopen, omnämns, förutom Skanör och Lomma, de tionde- 
vägrande bönderna på Ven. Möjligen kan man tolka detta som en 
geografisk precisering, från föregående års omnämnande av "Säby" 
(jfr Skyum-Nielsen 1963 s 113). Man kan hypotetiskt tänka sig att 
Ven varit knutet till "Säby", troligen då i första hand i kyrkligt hän
seende". Notera att de tidigaste källorna talar om att Ven rättsligt 
tillhör Själlands landsting och att ön, åtminstone under 1500-talet, 
hörde till Själlands stift (Kane. Brevb. 8 januari 1581, 24 april 1634 
och 29 januari 1647). Uppgifterna från 1257 talar väl snarast för att 
Ven vid denna tiden tillhört Lundabiskopen stift.

132 DD 1 R Bd 2 nr 303. Jfr Necrohgium Lundense s 9. Även namnet 
Esger, Esgeri, är på rasur. (Ibid)

133 SD nr 1272.
134 DD 2 R Bd 10 nr 247 (8 oktober 1330). Märk att Säby i texten om

nämns av ärkebiskop Karl såsom tillhörande "våra" egendomar, väl 
domkyrkan, medan annat gods beskrivs med åtkomsthistoria, 
d.v.s.med omnämnande av tidigare ägare och säljare (ibid). Jfr 
Lunds domkapitels jordebok 1570 fol. 21 r.

135 Lunds domkapitels jordebok 1614 fol. 50r. Jfr även Lunds domka
pitels jordebok 1623-26, rubriken "S:t Dionysii altare", där Säby- 
godset, bestående av två jordar, varav en belägen "for byen", nu 
anges vara beläget i Landskrona.

136 Ett indicium i denna riktning är Vedels kartskiss över Landkrona 
från 1580-talet, där läget för det gamla Säby by, förläggs till sta
dens nordvästra del (Jacobsson 1983 s 10, karta 3a).

137 SD nr 1272; ÆDA 4 s 30.
138Saxonis Cesta Danorum, 14:e boken: 2:a avsnittet, 7:e stycket;

23:e avsnittet, 3:e stycket. Jfr översättning till danska av Jørgen Ol- 
rik Sakses Danesaga III s 170, IV 1 lf.

139 DD 4 R Bd 1 nr 400. Jfr även Skansjö 1997 s 79.
140 Frederik l:s registranter s 12. Jfr även "Følgebrev" på "Säbyegods" 

1527 (ibid s 145).
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kungalevet Säby senast vid denna tid, och troligen 
långt tidigare, varit överspelade.141

Det förhållande att kronan under 1400- och 1500- 
talet ej innehaft samtliga gårdar i kungalevet Säby, var
ken i det Norra eller Södra, kan tolkas på flera sätt. 
Antingen har delar avyttrats under århundradena eller 
har ”Säby” aldrig varit i sin helhet i kunglig ägo. Om 
man följer den senare linjen kanske man kan uppfatta 
det tidigmedeltida kungalevet Säby som en huvud
gård, en kungsgård, och inte en ”kungsby”.142 En för
modad kunglig huvudgård i kungalevet ”Säby” kan ha 
varit organiserad i linje med den omgivande gods
strukturen, d.v.s. som välarronderade större enheter, 
var och en bestående av en huvudgård med tilliggande 
landbogårdar143, vilket dock lämnar möjligheten öp
pen för att även andra parter haft del i Säby.

Säby under 1600- och 1700-talet
1 de medeltida skriftliga källorna omnämns alltså ej 
explicit och ovedersägligt en kunglig storgård varken 
i Norra eller Södra Säby. Men det är väl troligt att 
denna kungliga egendom varit uppbyggd på ett lik
nande sätt som andra godskomplex från tidsperioden. 
Förutsättningarna att utifrån eftermedeltida källor, 
exempelvis i form av lantmäterikartor, teckna en bild 
av tidigare perioder är inte heller särskilt goda. Stads- 
bildningen Landskrona har ”rubbat” bilden av hur 
ett tidigare Södra Säby bebyggelsemässigt har varit 
strukturerat. Problemet är likartat vad gäller (Norra) 
Säby. Strax efter 1645 bildades Säby Ladugård (sena
re Säbyholm), som en avlösare för Glumslövs Ladu
gård, vilken 1630 sägs vara i behov en återuppbygg- 
ning.144 Tidpunkten och valet av plats för den nya la
dugården sammanhänger troligen med att Säby by, i 
samband med svenskarnas infall i Skåne 1644-45, 
uppges ha lidit betydande skada.145 Ännu i mantal- 
slängden för år 1650 uppges Säby vara en ”öde bye” 
förutom tre bosatta bönder som undantagits från 
skatt.146 Närheten till Landskrona slott, länscentrat, 
har troligen också varit av betydelse för ladugårdens 
upprättande.

Bildandet av Säby Ladugård hade en snabb och direkt 
inverkan på byns bebyggelse och näringsstruktur. I de- 
cimantjordeboken år 1651 redovisas endast 7 gårdar i 
byn, varav 5 (exklusive präst- och degnegård) gjorde 
dagsverken under Säby Ladugård.147 Även förutsätt
ningarna för jordbruket förändrades radikalt då en av 
Säby bys tidigare tre vångar - den västra vången - har 
lagts under ladugården.148 De tidigaste lantmäterikar
torna över byn från 1746, 1782 och 1817 innehåller 
inte sådana upplysningar att läget för den avvecklade 
bebyggelsen omedelbart kan identifieras. Det stöter 
därför på betydande svårigheter att diskutera byns ti
digare struktur. Mest påfallande i 1700-talets bybild 
är kanske det stora toftområde som ligger mellan byn 
och kyrkan, som möjligen är en reminiscens av en tidi
gare storgård i byn.

En rektifiering av lantmäterikartorna från 1746 
(geometrisk karta) och 1782 (storskifteskarta) visar 
att tomterna till gatuhus nr 7 och gatuhus nr 11, båda 
tillhörande Säbyholm, berörts av undersökningen.149 
(Fig. 5-6). Säby Nr 6 och 7, som av allt att döma är de 
äldsta gatuhusfastigheterna i Säby, kan endast följas 
bakåt till 1663 års mantalslängd. De finns ej redovisa
de i exempelvis decimantjordeboken 1651 eller i 1657 
års jordebok, vilket man nog hade förväntat sig om 
fastigheterna fanns till under dessa år. Men helt säkert 
kan man inte uttala sig i denna fråga. En omständighet

141 Jfr Andrén 1983 s 54f.
142 Jfr Andrén 1983 s 34.
143 Jfr Ulsig (1968 s 40) som menar att karakteristiskt drag för gods

strukturen i "Valdemarstiden" är att "en hel by eller i hvert fald den 
väsentligste del af byen var på en enkelt mands hånd".

144 Kane. Brevb. 19 juli 1630.
145 Kane. Brevb. 29 september 1646.
146Mtl, Landskrona, 1650.
147 Decimantjordeboken 1651, del I, s 595. Jfr Landskrona slotts man

talslängd 1657/58 (veckoskatt) och Olsen 1957 s 24.
148 Dahl 1989 s 177f.
149 LMV, Malmö, Säby nr 2. Notera att fastighetsnumreringen på en 

punkt skiljer sig mellan 1746 och 1782 års karta. Vid en jämförelse 
mellan 1746 och 1782 års karta visar har numreringen av tomterna 
till nr 6 och 7 växlat plats. Av allt att döma är det uppgifterna i den 
senare kartbilden från 1782 som är den korrekta. En viktig detalj 
som särskiljer de två gatuhusfastighterna är att augmentshemma- 
net nr 6 haft ett mindre antal åkertegar medan till nr 7 endast hört 
en kålhage.
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Fig. 5. Geometriska kartan från 1746 med avseende på byns marker.
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Fig. 6. utdrag ur storskifteskartan från 1782 med avseende på bytomten.
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som möjligen kan peka på någon slags kontinuitet 
från tiden före etablerandet av Säby Ladugård är att 
den första kända inbyggaren av nr 7 (Niels Ebbesen), 
som i 1670 års jordrevning uppges vara ”gammal och 
wanför”, sannolikt är identisk med den enda självä
gande bonden i Säby som med samma namn redovisas 
i mantalsregistret 1640.150 Att utifrån denna person
identifikation dra slutsatsen att den tidigare gården 
också har haft sin plats på tomten för det senare gatu- 
huset blir en spekulation, som för närvarande varken 
kan bekräftas eller dementeras. Omkring 1700 bebod
des gatuhuset av hantverkare och soldater.151 I man- 
talslängderna för åren 1680, 1699 betecknas gatuhu
set som ”öde”.

En uppgift talar om att Säby brändes ned under 
svenskarnas kampanj i Skåne 1676.152 Enligt jordebo- 
ken 1680 är samtliga gårdar, förutom gatuhusen, be
bodda, varav flera på tidsbegränsad skattefrihet. Kri
get tycks inte ha medfört några bestående strukturella 
förändringar av byn, i vart fall inte med avseende på 
antalet bebyggelseenheter.

De två gatuhus som på 1746 års geometriska karta 
(fig. 5) betecknas nr 10 och 11, som hörande under 
Säbyholm, kan följas först i relativt sena källor. I man- 
talslängderna 1699 och 1709 (Malmöhus län) redovi
sas ett tredje gatuhus i Säby som nr 10 och i 1724 års 
mantalslängd har tillkommit ett fjärde. Det senare ga
tuhuset bör ha tillkommit någon gång under 1710-ta- 
let eller i början av 1720-talet och är troligen identiskt 
med det från lantmäterikartan 1746 kända gatuhus nr 
11. På 1782 års storskifteskarta (fig. 6) har tillkommit 
ytterligare ett gatuhus strax söder om detta. Bebyggel
seexpansionen avspeglas i 1743 års mantalslängd, där 
totalt 6 ”ladugårdshus” redovisas under Säbyholm, 
varav fyra alltså bör vara nya fastigheter eller åtmins
tone hushåll i och omkring Säby.

Sammanfattande synpunkter
Kronans dominerande ägande i (Norra) Säby kan föl
jas tillbaka till 1200-talet, men går sannolikt tillbaka 
till åtminstone 1000-talet. Förhållandet mellan Södra

Säby och (Norra) Säby är inte helt klarlagt. Det är väl 
sannolikt att båda orterna en gång ingått i det ”Säby 
med tilliggande” som på 1200-talet omnämns som 
kungalev; möjligen med någon slags ”funktionsupp
delning”, där Södra Säby kan tänkas ha en koppling 
till den forna ledungshamnen Landora.

Kriget 1644/45 med efterföljande bildande av Säby 
Ladugård (Säbyholm), har på ett dramatiskt sätt för
ändrat byns bebyggelsestruktur, i vart fall som det kan 
avläsas i nedgången i antalet gårdsenheter, och även 
inverkat på organiseringen av näringarna. De radikala 
förändringarna i Säby i mitten av 1600-talet har på ett 
påtagligt sätt försämrat möjligheterna att omedelbart 
urskilja spår efter ett äldre kulturlandskap och en före
gående bebyggelsestruktur, äldre än de första lantmä- 
terikarteringarna under 1700-talet. Det ansenliga toft- 
området mellan byn och kyrkan kan möjligen tyda på 
förekomsten av en tidigare storgård i byn.

Särslöv

Ortnamn och äldre
topografisk-administrativa förhållanden
Förleden i Särslöv, äldsta belägget som säkert kan lo
kaliseras till Särslöv i Harjagers härad från 1256 
Scercesleff och Særsløff,153 är genitiv av ett tvåstavigt

150 Jfr Jordrevningsprotokollet 1670, Rönnebergs härad, s 158 och 
Landskrona slotts mantalslängd 1640.

151 Jfr exempelvis uppgifter om en "Jöns Skredder" i 1690 års Mtl, 
Malmöhus län, och "Sven Ryttare" i 1709 års Mtl, Malmöhus län.

152 J.J. Winslows dagbok öfver kriget 1676-79; Wahlöö & Larsson 1996 
s 199.

155 DD 2 R Bd 2 nr 185, 186. Ett tidigare belägg in uilla Sereslef från 
1164- omkring 1170 kan inte säkert lokaliseras till Harjagers härad 
(DD 1 R Bd 2 nr 160) jfr s 20. I ärkebiskop Karl den Rödes testa
mente 1334 (känt i avskrift i Lundebogen) åtnjöts S:ta Margaretas 
altare i domkyrkan gods i "Allethorp in parrochia Sersleff". (DD 2 R 
Bd 11 nr 127) Genom jämförelser med domkapitlets bevarade 
jordeböcker står det klart att det rör sig om Allarp i Gärdslöv sock
en, alltså en felskrivning (Domkapitlets jb 1614 fol. 88r). I samma 
testamente omnämns även ärkebiskopens hästar i "Saersleff" och 
"Suarthestathe". Det förra troligen en upprepning av samma felak
tiga skrivning av Gärdslöv; den senare orten är möjligen Snårestad. 
Båda orterna var ärkebiskopliga län under Lundegård och Näsby- 
holm (jfr exempelvis Malmöhus läns jb 1546/47 fol. 105v-106v;
Pb o. 1517 s 459ff).
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forndanskt personnamn *Særir eller *Scear motsva
rande fornvästnordiskans Scevarr. Det sammansatta 
personnamnet är bildat av sio, ”sjö, hav” och det ur
nordiska -harjaR, ”härförare, krigare”, alltså ”sjö-kri- 
gare”. Efterleden är löv (lev) i betydelsen ”överlåtet 
eller efterlämnat gods”.154 Särslöv i Oxie härad, Skå
ne, är ett exempel på en identisk namnbildning.

Särslövs by har sedan åtminstone slutet av 1300- 
talet varit delad mellan två socknar, Dagstorp och Sö- 
dervidinge. Förhållandet exemplifieras tidigast i 
”Lunds domkyrkas gåvobok” (Liber Daticus) där no
teringar införts om två olika gårdar i Särslöv som år 
1368 tillhörde Dagstorp respektive Södervidinge sock
en.155

De tidigaste uppgifterna om byarnas häradstillhö- 
righet talar om att Särslöv med kyrkbyarna Dagstorp 
och Södervidinge har tillhört Harjagers härad, liksom 
fallet varit fram i modern tid.156 I en regest från 1496 
skrivs dock ”Daxstrop i Onsze herrit”157

Medeltida bebyggelse- och ägostruktur
Mantalslängden för Landskrona slotts län 1601/02 re
dovisar 2 gårdar, 1 fästa, 1 tjänstedräng och 1 gård
man eller gatuhusman tillhörande Dagstorps socken 
och 1 gård, 5 fastor, 2 tjänstedrängar och 1 gårdman 
eller gatuhusman tillhörande Södervidinge socken. 
Sammanlagt har det vid denna tid alltså funnits 9 går
dar och två gatuhus i Särslöv.158 Gårdarnas antal och 
deras fördelning mellan socknarna är de samma som 
redovisas i 1624 års prästrelation, som inte är en ka
meral källa. Jämförelser med jordeboksmaterial visar 
dock att bebyggelsebilden vad gäller antalet enheter 
och deras karaktär måste nyanseras (se nedan).

De kyrkliga institutionerna har under 1500-talet 
helt dominerat som ägare i Särslöv. I Landeboken 
1569 redovisas 3 gårdar som ger landgille till Söder
vidinge kyrka och även är mensalhemman till präs
ten i Södervidinge.159 Gårdarna kan följas i kronans 
jordeböcker, från 1574 till mitten av 1600-talet.1601 
Jordrevningsprotokollet 1670 redovisas 2 mensal- 
gårdar; med hjälp av senare kameralt material och

lantmäterihandlingarna från 1765 och 1803 kan går
darna identifieras som nummer 5 och 6 (Södervidinge 
sn).161

En av de kyrkliga gårdarna betecknas som ”kyrko- 
tjänare” i kronans jordeböcker från 1574 till mitten 
av 1600-talet och betalar som enda gård i Särslöv ”le- 
dungspengar”.162 Troligen är den identisk med den 
gård med samma avgifter som omnämns redan om
kring 1524 i Helsingborgs slotts jordebok.163 Med led
ning av bl.a. 1670 års Jordrevningsprotokoll bör går
den identifieras med gård nr 1 (i Södervidinge sn), som 
ger landgilleavgift både till kronan och Södervidinge 
kyrka.164 Ledungsavgiften till kronan kan tyda på att 
gården tidigare varit en självägd gård, som vid något 
tillfälle kommit i kyrkans ägo. Vissa årliga avgifter, 
häribiand ledungsavgiften, kan sedan fortsättningsvis 
ha utgått till kronan.

I Lunds domkapitel jordebok från 1570 redovisas 
sammanlagt 4 gårdar i Särslöv: en gård låg under 
”Prebenda Trä", en gård under kommungodset (Bona 
Communia), samt två gårdar under domkyrkans ”l:a 
Fabricafond”.165 Gårdarna kan följas kontinuerligt i 
det kamerala materialet från början av 1600-talet 
fram till Jordrevningen 1670 då två gårdar redovisas 
som hörande till domkyrkan och 2 gårdar hörande till 
domkapitlet. Genom Jordrevningsprotokollet 1670 
och uppföljning av senare material kan man konstate
ra att gården hörande till ”Prebenda Trä” motsvarar 
gård nr 4 (Södervidinge sn), ”fabricagodset” nr 8

154 Hald 1971 s 26f; Hallberg 1979 s 93.
155 Lib. dat. s 246, 251.
156 Se exempelvis belägg från mitten av 1300-talet i Lib. dat. s 10, 246.
157 DDL 5 nr CCCLVII.
156 Landskrona slott, Mtl 1601/02.
159 LSL, I, s 81 ff.
160 Jfr Landskrona slott, jordeböcker exempelvis 1574, 1591, 1601/02, 

1611, 1620, 1650, jfr även Mtl 1640.
161 Jfr Jrp 1670, Harjagers härad, s 1213 och 1803 års enskifteshand- 

lingar (LMV, Malmö, Dagstorp nr 3).
162 Se exempelvis Landskrona slotts jordebok 1574, 1590/91, 1601/ 

02, 1606, 1611/12, 1620 och 1650.
163 Helsingborgs slotts jordebok o. 1524 fol. 43r.
164 Jrp 1670, Harjagers härad, s 1207ff.
165 Lunds domkapitels jordebok 1570, fol. 121v, 153r-v, 216r.
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(Dagstorp sn) och nr 3 (Södervidinge sn), samt gården 
tillhörande ”kommungodset” nr 9 (Dagstorp sn).166

Även ärkebiskopen innehade under 1500-talet går
dar i Särslöv. De administrerades dock ej under Lunda- 
gård (och är således ej redovisade i Palteboken) men 
under ärkebiskopens gård i Flyinge. En redovisning av 
”Flyinge läns” omfattning återfinns först i Malmöhus 
läns jordebok från 1546/47 och länets gårdar kan sedan 
mer eller mindre kontinuerligt följas i kronans jorde- 
böcker från 1565 och framåt. I jordeböckerna under 
1500-talet redovisas sammanlagt 5 fastigheter i Särslöv 
hörande till Flyinge län. Med ledning av landgilleav- 
gifterna är det dock sannolikt att endast två fastigheter 
av dessa som kan betecknas som regelrätta gårdsbruk. 
En fastighet betecknas genomgående som ”gatuhus”, 
en har varit smedja och ytterligare en, här endast med 
ledning av landgilleavgifterna, har troligen närmast 
motsvarat ett gatuhus.167 En intressant företeelse är att 
de båda hemman, som kan beskrivas som regelrätta 
gårdsbruk från de tidigaste källorna 1546/47 fram till 
åtminstone jordrevningen 1670, då den mindre fastig
heten betraktas som ”öde”, alltid har brukats av sam
ma landbo. Ur ett kameralt perspektiv har man alltså i 
minst 125 år betraktat fastigheterna som två ”enheter”, 
när de i praktiken ha fungerat som en.168 Här kan också 
nämnas att samma person (Jep munck) som 1546/47 
brukade de två fastigheterna i Särslöv även brukade en 
av ärkesätets gårdar i Dagstorp.169

Den större gården tillhörande ärkesätet i Särslöv 
(Dagstorps sn) betecknas i jordrevningen 1670 som 
nummer 7 och den mindre ”öde” gården som nr 2 (Sö
dervidinge sn). Smedjan och ett av de två gatuhusen 
omnämns ej i jordrevningen 1670.1 1657 års mantals- 
längd betecknas ”smedjefesten” som ”öde” och troli
gen har den försvunnit kort därefter.170 Ett annat alter
nativ är att smedjan i senare kamerala källor betrak
tats som en integrerad del i ett gårdsbruk. Ett av ga
tuhusen, osäkert vilket, finns kvar 1670, men skall en
ligt jordrevningen ”casseras”.171

Källorna om Särslöv före omkring 1500 berör till 
allra största delen olika donationer till domkyrkan eller

förekommer i sammanhang med personer med an
knytning till domkyrkan. Det får förutsättas att det 
finns ett samband mellan de medeltida donationerna 
och domkyrkans godsinnehav i Särslöv på 1500-talet, 
men man får inta en viss ödmjukhet vad gäller säker
heten i identifikationen av enskilda gårdar som om
nämns minst ett par hundra år före jordeböckernas 
förhållandevis rika och heltäckande bild.

Tidigast ärkebiskop Eskil (1164-omkring 1170) 
omnämner byn Särslöv när han lägger 6 öre i byn till 
subdiakonen Niels prebende. De 6 örena bedöms här 
som landgille av, troligen, en gård. Landgilletaxan bör 
ha motsvarat den som utgått av en normalstor gård.172 
Det går emellertid inte att av beläggets kontext eller 
genom senare jordeböcker klargöra huruvida det rör 
sig om Särslöv i Har jagers härad eller i Oxie härad.173

År 1256 lägger ärkebiskop Jakob Erlandsson (Ga
len) gods i Huvudstorp, Dagstorp, Norrvidinge, Särslöv 
och en mölla i Trä till underhållet av fattiga peblingar

156Jfr Jrp 1670, Harjagers härad, s 1206-15, 1268-72.
167 Enligt Malmöhus läns jordebok 1546/47 erlägger två gårdar land

gille i byg (korn); 1,5 pund och 6 skäppor (36 skäppor) respektive 
12 skäppor; de övriga i pengar: smedjan 1 skilling grot, gatuhuset 
1 skilling grot och den ospecificerade fastigheten 18 skilling. 
Smedjan betecknas som utan "auell" i Landskrona slott, Mtl, 1640 
och 1650.

168 Jfr exempelvis Särslöv i Malmöhus läns jordebok 1545/46, 1565/ 
66, 1572, 1590, 1593, 1614, 1619 och Jrp 1670, Harjagers härad, s 
1209, 1269.

169 Flera personer med efternamnet Munk kan under 1500- och 1600- 
talet knytas till Särslöv med omnejd: enligt Helsingborgs slotts jb 
o. 1524 (fol. 43r) erlägger Nis munck i Dagstorp ledingspengar o. 
1524, detsamma har väl Poell munck i Västra Ka ra by gjort, men är 
fri från alla avgifter eftersom han "ligger" till kyrkan; jfr vidare i 
Särslöv Povell Munk och Jep Munk (Malmöhus län jb 1546/47), 
Per Munk (exempelvis Jb 1565, Jb 1593/94) och Niels Munk 
(Landskrona län, Mtl 1629). Eventuellt samband mellan ovan
nämnda personer och exempelvis den skånska lågfrälsesläkten 
Munk, som under 1500-talet hade viss anknytning till ärkesätets 
godsadministration, har hittills ej påvisats (Jfr Ingesman 1990 s 
238). Om de otaliga frälsepersonema med släktnamnet Munk, se 
DAA 1905.

170 Landskrona slott, Mtl, 1657.
171 Jrp 1670, Harjagers härad, s 1264.
172 Jfr Hoff 1997 s 103.
173 DD R 1 Bd 2 nr 160. Det kan tilläggas att av de 15 orter, förutom 

Särslöv, som läggs till prebendet återfinns högst 8 i Jb 1614. Särs
löv i Oxie härad förekommer överhuvudtaget ej i Jb 1570 och 
1614.
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vid Lunds domkyrka.174 Av donationshandlingarna 
framgår inte explicit godsets tidigare historia. Det kan 
således röra sig om gods tillhörande ärkesätet och inte 
Jakob Erlandssons privata gods. Godsets senare admi
nistrativa historia kan tyda på det förra (se nedan).

Några år senare, år 1283, förstärks godskomplexet 
ägnat de fattiga peblingarna med en testamentarisk 
gåva från ärkedekanen Haquinus (t 1286), bestående 
av ytterligare gods i Trä och Särslöv. Godset i Särslöv 
har ärkedekanen Håkan köpt dels av sin före detta 
”medkanik” Stig för 40 mark dels av en ej namngiven 
person (i Särslöv?) för 14 mark.175 Kaniken Stig är tro
ligen identisk med den i Liber daticus Lundensis 
vetustior eller ”Lunds (domkyrkas) äldre gåvobok” 
omnämnda kaniken Stigotus Niclisson, sannolikt av 
släkten Ulfeld.176

Det är troligt att ”peblingarnas gods”, åtminstone 
under 1500-talet, administreras under biskopens gård 
i Flyinge. I en förrättning 1533 där den rätta delningen 
av en allmänning mellan Särslöv och Dagstorp inty
gas, medverkar även fogden Peder Porse på Flyinge, 
som hade något gods i försvar kallat ”pefflinghæ go- 
etz”.177 Samtliga av de i breven från 1256 nämnda or
terna redovisas i ett sammanhang under Flyinge län, 
tidigare tillhörande ärkesätet, i Malmöhus läns jorde- 
bok 1546/47.178

I Liber daticus Lundensis vetustior omnämns Särs
löv i Harjagers härad tre gånger i samband med gåvor, 
i ersättning för gudstjänster, till domkyrkan. Två av de 
införda anteckningarna berör bröderna Jonas och Jo
hannes Saxtorp som båda avlidit år 1368. Jonas Sax
torp, kanik vid domkyrkan, har lagt två gårdar i 
Dagstorps socken, en gård i Särslöv och en gård i 
Dagstorp, till domkyrkan. Brodern, Johannes, likale
des en gård i Särslöv i Södervidinge socken. I brö- 
draskaran ingick även dekanen och fabricafondens 
”procurator” Sven Saxtorp (f 1405), som enligt inför
da anteckningar förvaltade nämnda gods fram till sin 
död, vilket sedan skulle läggas under Lunds domkyr
kas fabricafond.179 I Lunds domkapitels jordebok för 
år 1670 fanns, som redan omnämnts ovan, 2 gårdar i

Särslöv tillhörande fabricagodset, en i vardera sock
nen. Troligen är det fråga om samma gårdar som brö
derna Saxtorp donerade till domkyrkan.180

Ännu en anteckning i Liber daticus berör ”Brother! 
Adamson” som i ersättning för mässor skänker gods 
(bonis) i Särslöv i Dagstorp socken till domkyrkan.181 
Broder Adamsens dödsår är ej känt men anteckningen 
har införts efter 1353, då han förekommer som för- 
månstagare och omnämns som tredje och sist exeku- 
tor av kaniken Tyge Turesens (kallad Malmøghe) tes
tamente.182 För övrigt att kan noteras att förutom Bror 
Adamsen har den ovan nämnda kaniken Jonas Sax
torp och myntmästaren Peter Henrichssen fungerat 
som exekutorer. Christian Weeke, utgivare av Liber 
daticus, gissar att Bror Adamsen varit en borgare i 
Lund. Det finns inga möjligheter att värdera omfatt
ningen av godset i Särslöv.

Endast ett medeltida belägg förefaller att röra sig 
om en transaktion mellan två privatpersoner. En regest 
i Skånebrevsförteckningen redogör för hur ärkebiskop 
Peder Jensen (Galen) år 1342 bevittnar att Erland Tu- 
resen, fogde i Lund sköter en halv gård i Särslöv, 
Dagstorps socken, vilken han köpt av Niels Holte, till

174 DD 2 R Bd 2 nr 185, 186. Observera att i översättningen i Dan
marks Riges Breve från latin till danska har originalets "Howos- 
torp" blivit Hofterup; skall vara Huvudstorp (Norrvidinge socken).

175 DD 2 R Bd 3 nr 73. Ärkedekan Håkan Karlsen, omnämns även i 
Lib. dat. s 75, 187. Han skall ha varit son till lundadekanen (!) Karl 
och bror till Knud Karlsen vars son Niels påtänks i testamentet. 
Möjligen skall Håkan Karlsen föras till släkten Porse, där en Niels 
Knudsen är känd 1279-1287 (jfr Raneke s 438).

176 Lib. dat. s 100 med anmärkning av Weeke. En annars okänd och 
barnlös Stig Nielsen (Ulfeld), son av Niels Strangesen kan sannolikt 
sammanställas med uppgifterna om kaniken Stig Niclisson (DAA 
1923 s 502f; Raneke s 418).

177 LAL, Stiftskistan i Lund, 24 september 1538 (original på perga
ment).

178 Malmöhus läns jordebok 1546/47 110v-113v.
179 Lib. dat. s 246, 251 f.
180 De båda anteckningarna från 1300-talet om bröderna Saxtorps gå

vor till domkyrkan innehåller även kortare beskrivningar av de ak
tuella gårdarnas storlek och årliga avgifter vilka kan jämföras med 
senare uppgifter. Den av Jonas Saxtorp donerade gården i Särslöv, 
Dagstorps socken, gav årligen i landgille en V2 mark korn (annona) 
och den av Johannes Saxtorp donerade gården 3 öre korn. Efter 
omräkning rör det sig om 144 skäppor respektive 108 skäppor 
korn i landgille. Det kan jämföras med Jb 1570 (fol. 153r-v) där 
den till Dagstorp socken hörande gården erlade 3 pund samt 12 
skeppor eller 72 skäppor korn, alltså precis hälften av 144 skäppor, 
och den till Södervidinge socken hörande gården 48 skäppor. I 
båda fallen är det troligt att landgillet från början beräknats i mark, 
öre och örtug. Det förklarar varför de så jämnt svarar mot en om
räkning i skäppor. Men det är svårt att förklara varför landgillet för 
båda gårdarna år 1570 har halverats i jämförelse med de hypote
tiskt identiska gårdarna omkring 1368. Ett försök att närmare utre
da landgillets storlek och eventuella nedgång under senmedelti
den skulle kräva en mer ingående analys, även av annat material, 
som i detta sammanhang får anstå. En allmänt förekommande 
nedskrivning av landgillet under senmedeltid har tidigare upp
märksammats.

181 Lib. dat. s 10.
182 DD 3 R Bd 4 nr 17.
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prästen Peder Nielsen i Ramdala.183 Samma Peder 
Nielsen ”presbitero rectore ecclesie Rafndalæ” är år 
1345, närvarande i Lund som bevittnar en avskrift av 
en påvlig rundskrivelse om korståg mot turkarna som 
ärkebiskop Peder tillställer biskop Peder i Ribe.184 Det 
är möjligt, eller kanske t.o.m. troligt, att Peder Nielsen 
haft en bakgrund i eller intensiva kontakter med Skå
ne, vilket förklarar hans intresse i Särslöv. Hans närva
ro i Lund i maj 1345 kan dock ses mot bakgrund av ett 
provincialkoncilium hållet i Helsingborg samma må
nad där ett stort antal högre och lägre kyrkorepresen- 
tanter varit närvarande, möjligen också Peder Nielsen 
från Blekinge.185

Diskussion och sammanfattande synpunkter
Vid reformationstiden var hela byn i olika kyrkliga in
stitutioners ägo. Huvuddelen av domkyrkans och är- 
kesätets besittningar i Särslöv torde kunna föras ner i 
1200- och 1300-talet. De tre mensal- och kyrkohem- 
man som under 1500-talet låg till Södervidinge kyrka 
hade lagts till denna, säkert av privatpersoner, åtmins
tone före reformationen.

Det kyrkliga ägandet föregicks av ett privat ägan
de, som visserligen är dokumenterat, men huruvida 
det på 1200- och 1300-talet rör sig om mer än ”strö- 
gods” är svårt att få grepp om. Det finns inga uppgif
ter om frälse personer som skrivit sig till Särslöv, ej 
heller till kyrkbyarna Dagstorp och Södervidinge. 
Möjligen kan man spekulera i om bröderna Saxtorps 
ägande av två gårdar i Särslöv år 1368 har sin bak
grund i en tidigare större samlad godsmassa i Särslöv 
eller trakten däromkring. Flera representanter för 
släkten skrev sig under 1300- och 1400-talet till orter i 
Luggude och Rönnebergs härader. Släktnamnet Sax
torp är taget efter byn Saxtorp i Harjagers härad eller 
möjligen Sextorp i Frosta härad.186 En omständighet 
som talar för anknytningar till den förra orten är att 
kaniken Sven Saxtorp i sitt testamente från 1404 i vil
ket han bland annat donerar en gård i Södervidinge till 
Lunds domkyrka och speciellt åtänker Saxtorps kyr
ka.187 188 Till denna bild kan man ha i åtanke det ospecifi

cerade gods i Särslöv som ägdes av Broder Adamsen, 
vars förbindelser med släkten Saxtorp kanske varit 
starkare än den bestyrkta bekantskapen.

Det finns ytterligare omständigheter, som måste vä
gas in vid en diskussion om karaktären av den medelti
da bebyggelsen i Särslöv. Förutom den ägomässiga 
splittringen, som berörts ovan, är den kyrkliga splitt
ringen frapperande. Särslövs uppdelning på två sock
nar tycks ha varit ett faktum sedan åtminstone 1300- 
talets mitt. Fenomenet ska inte övertolkas men i prakti
ken är det ovanligt och saknar därför inte betydelse.m 
En faktor som kan ha varit av vikt vid delningen och/ 
eller dess vidare bestånd är de rent ägorättsliga förbin
delserna mellan Södervidinge kyrka och tre gårdar i 
Särslöv som omnämns i Landeboken 1569. Resone
manget förutsätter givetvis att gårdarna tillhörde Sö
dervidinge kyrka redan vid socknarnas formande. En 
annan synpunkt som kan framföras är det enkla förhål
lande att Särslövsborna valt att gå till den kyrka som 
varit dem lättast tillgänglig. På storskifteskarta från 
1803, med reservation för att den inte behöver avspegla 
förhållanden många hundra år tidigare, kan man note
ra att de tre gårdar i Särslöv som tillhör Dagstorps 
socken också ligger närmast Dagstorps kyrka.

Till detta kan läggas att Särslövs by i näringsekono- 
miskt hänseende varit integrerade med Dagstorps by. 
Jordarna till gårdarna i Dagstorps och Särslövs har, 
som de tidigast framträder i Landeboken 1569, varit 
blandade med varandra i var och en av de tre åker- 
vångarna. I jordrevningsprotokollet 1670 beskrivs 
Särslövs jordar som ”inom sammen hängie teppor och 
i klöf om klööf med dagstorps mark”.189 Den centrala 
bebyggelsen i vångsystemet har varit Dagstorp, vilket 
inte minst framgår av vångarnas namn: Södervång,

183 DD 3 R Bd 1 nr 218.
184 DD 3 R Bd 2 nr 157.
185 Carlsson 1946 s 447f.
186 DAA 1914 s 398ff; Raneke 1982-85 s 203.
187 Testamenter fra Danmarks middelalder, nr 75.
188 En översikt av byar i Skåne tillhörande olika socknar finns i Karls

son 1998 s 156.
189 Jordrevningsprotokollet 1670, Harjagers härad, 1268f.
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Östervång och Kyrkovång vilka är givna efter vångarnas 
läge i förhållande till Dagstorp. Särslöv framstår som ett 
appendix i förhållande till detta system (se fig. 7).

En geometrisk uppmätning av Dagstorp/Särslöv 
saknas, men storskifteshandlingarna från 1768 och 
storskifteskartan från 1803 kan i viss mån ge en före
ställning om bymarkernas tidigare disposition. Av be
skrivningen framgår att en del områden (företrädesvis 
havrejord och ängsmark) undantogs från att storskif
tas, då de ansågs svåra att fördela rättvist. Ser man till 
dessa områden, vars representivitet dock kan ifråga
sättas, finns en antydan till bolgrupperingar av gårdar
na i Särslöv bestående av nr: 5-6, 2-9, 7-8,1-3. Åker
fallet Sondre Toft i Särslöv, vars södra del har berörts 
av den arkeologiska slutundersökningen, lämnades 
också intakt vid skiftet. Det var företrädesvis gårdar i 
Särslöv som hade tegar i åkerfallet, nr: 2, 4, 5, 7, 8 och

9 men även Dagstorp nr 1, 2, 5 och 8. Oavsett hur 
man uppfattar betydelsen av de olika gårdarnas ande
lar i Söndre Toft är det berättigat att fråga sig vad som 
kan ha verkat stabiliserande på Särslövs bebyggelse
bild i ett läge där byn varit fullt integrerad med en - 
med hänsyn till kartbilden - näringsgeografiskt mer 
central ort som Dagstorp.

En summering av diskussionen ovan pekar på ett 
Särslöv som i flera hänseenden varit splittrat eller sön
derslaget, mellan olika ägare och mellan socknar, samt 
”osjälvständigt” med hänseende till ägornas integre
ring med Dagstorps by. En tolkning, givetvis mycket 
generaliserande och spekulativ, som syftar till att för
stå den splittrade bilden kan vara att det i Särslöv åt
minstone sedan 1200- eller 1300-talet saknats ett 
”gravitationscentrum”, en huvudgård, vilken kan ha 
verkat ”samlande” på bebyggelsen.
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D e historiska källo

Förkortningar LAL Landsarkivet i Lund
APL Acta processus litium... Lib. dat. Liber daticus vetustior, se Libri memoriales ca-
Coll. Rönb. Collected Rönbeckiana pituli Lundensis
DAA Danmarks Adels Aarbog LMV Lantmäteriverket
DAL Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund LSL Lunds stifts landebok
DD Diplomatarium Danicum LUB Lunds universitetsbibliotek
DDL Diplomatarium diocesis Lundensis. Lunds ärke Mtl (Extraskatte) mantalslängd

stifts urkundsbok Rep. Repertorium diplomaticum regni Danici med-
DRA Rigsarkivet i Köpenhamn iævalis
Jb Jordebok SD Svenskt diplomatarium från och med 1401
Kane. Brevb. Kancelliets Brevboger... Skbrf Skånebrevsförteckningen
Kr. Sk. Kronens Skøder ÆDA De ældste danske Archivregistaturer
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Byarnas bönder - de historiska källorna Fem väst-

skånska byar, Glumslöv, Häljarp, Rya, Säby och Särslöv har särskilt 

hamnat i det historisk-arkeologiska blickfånget i samband med byg

gandet av järnvägslinjen Västkustbanan. Dessa byar är ett urval av 

närmare ett tjugotal som kom att beröras av järnvägsbygget. Under

sökningarna inom de historiskt kända bytomterna resulterade i ett 

antal problemorienterade artiklar som föreligger i en samlingsvolym 

i serien Skånska spår - arkeologi längs Västkustbanan. Detta arbete 

är ett supplement till artiklarna. Det utgör en sammanställning av de 

skriftliga historiska källorna, som kompletterar det arkeologiska ma

terialets utsagor. Byhistoriken kan följas tillbaka ned i högmedeltid i 

de flesta fallen. De kamerala och diplomatariska källorna ger oss en 

inblick i de tidiga inbyggarnas ekonomiska transaktioner, släktband, 

sociala och ägorättsliga förhållanden och låter dem träda fram ur ano

nymiteten som individer med egennamn och identiteter.
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