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Pilhaken, en stenåldersboplats
under Öresund.
Av Gad Rausing och Lars Larsson

Dc första årtusendena sedan landisen smält undan från Skåne var det fast land där
Öresund idag glittrar och många boplatser ligger nu dränkta och svåråtkomliga.
Ett par forskare från Lund, docent Gad Rausing och fil. kand. Lars Larsson,
har bokstavligen fiskat stenålder utanför Landskrona.

Sedan länge känner vi i Skåne stenåldersboplatscr från fastlandstid. Eftersom de
varit bebodda vid en tid då havsytan stod
avsevärt lägre än nu, måste de räknas som
”inlandsboplatser” även i de fall de i dag
ligger i anslutning till den nutida kustlin¬
jen (såsom Segeå-boplatsen).

Eftersom under senare förhistoriska
perioder kustboplatser och inlandsbopiatser synas representera två olika faser av
den dåtida befolkningens ekonomiska
aktiviteter (eller möjligen två olika folk¬
grupper) skulle det, för vår förståelde av
de ekonomiska förutsättningarna för livet
i Sydskandinavien under fastlandstid,
vara synnerligen önskvärt att få studera
en fastlandstida kustboplats. Men
eventuella sådana ligger i dag på eller un¬
der havsbotten, under många meter vat¬
ten.
Några spår har möjligen påträffats på
1880-talet vid muddringen av Limhamns

—

hamn. Boplatsmaterialet härifrån låg
emellertid på så ringa djup att det, om det
var strandbundet, måste tillhöra en tid då
Öresund redan förband Östersjö och Väs¬
terhav.
Sjökortets djupsiffror visar, att åtmins¬
tone under en avsevärd del av fastlandstid
en smal, djup havsvik trängt norrifrån,
öster om det nuvarande Ven till strax SV
om platsen för nuvarande Landskrona. 1
denna vik har troligen Staffans bank ut¬
gjort en mindre holme.
Saxån, vars fossila ursprungsarm ut¬
gjort, och utgör, Landskrona hamn,
mynnade i nästan nordlig riktning i denna
vik strax NV om ljusbojen Pilhaken.
Udden mellan havsvikens salta och
Saxåns söta vatten, skyddad mot sjögång
från NV, den enda riktning varifrån
något högre sjö kunde ha byggts upp, av
Staffans banks holme, förefaller för en
sentida naturmänniska ha varit en idea-

lisk lägerplats. Tydligt är, att fastlands¬
tidens människor var av samma uppfatt¬
ning.
Vid Zoologiska Institutionens under¬
sökningar i slutet av 1930-talet av Öre¬
sunds bottenfauna medförde bottenskra¬
pan en gång bearbetad flinta från områ¬
det närmast pricken Pilhaken, utanför
Landskrona. (Personligt meddelande av
professor Erik Dahl.) Denna uppgift
synes bekräfta teorin, att man här skulle
kunna finna en boplats från fastlandstid.
Därför rekognoserades det aktuella om¬
rådet på nytt senhösten 1975. Tidpunkten
betingades därav, att Zoologiska Institu¬
tionens undersökningsfartyg först kunde
disponeras när det ordinarie zoologiska
”fältarbetet till sjöss” hade avslutats för
säsongen. Dessvärre var den aktuella
dagen sjön tämligen grov, varför vi av
fruktan för grundkänning inte vågade gå
innanför sexmeterskurvan. Ett antal svep
längs parallella linjer i NO-SV riktning på
12 20 meters djup i området från Pilhaksbojen förbi kontratten SV därom till
kontrattdubbelballongen rakt väster om
Gråen, gav omedelbart resultat. Varje
gång medförde skrapan flinta, förutom
stora mängder storvuxna exemplar av
Blåmussla, Jätteblåmussla och andra

—

blötdjur.

Större delen av flintan utgjordes av
obestämbart ”kross”, troligen moränflinta av samma art som rikligt förekom¬
mer i ytan på västra sidan av gamla vägen
Helsingborg Landskrona vid Dalhällskvarn. (I detta lager har jag dock 1946
funnit en perfekt triangulär mikrolit!
Lusus naturae?) Bland denna moränflinta, som på havsbotten tydligen ligger på
ytan, anträffades emellertid även väl
definerade flintföremål av välkänd art.
Säkerligen härstammar materialet från
Pil haken från flera olika bosättningar,

—
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och spänner över en viss tidrymd. Säkert
är dock, att samtliga dessa bosättningar
senast tillhör boreal tid och, av nivån att
döma, dennas tidigare del. Möjligheten
av att preboreala boplatser kan anträffas
är icke utesluten.
Havsarmen in förbi Ven, längs den rän¬
na vilken i dag är över trettio meter djup,
torde ha existerat under större delen av
fastlandstiden, varför sannolikheten för
att det här verkligen är frågan om kustbunden bosättning är stor. Detta antydes
även därav att en del av flintmaterialet är
svallat, medan annat är helt osvallat.
Svallad blir endast den flinta, som efter
deposition på land vid en transgression
hamnar i bränningszonen/eller efter en
deposition i vatten vid en regression ham¬
nar i samma situation/.
När man som här finner osvallad flinta
på havsbotten, visar detta att flintan ur¬
sprungligen hamnat i vattnet, och sedan
aldrig varit uppe i bränningszonen, sam¬
tidigt som den svallade flintan visar alt
vid något tillfälle strandlinjen passerat
platsen för dess deposition.
Eftersom trålsvepen gick på utsidan av
Pilhaken, icke i den gamla åfåran, är det
uteslutet att det kan vara frågan om en inlandsboplats, där Hintan hamnat i åfåran,
ett läge där den skulle ha kunnat överleva
en transgression utan att utsättas för
svallning.
På Öresunds och södra Östersjöns
botten väntar säkerligen många flera bo¬
platser på sin upptäckt och, i likhet med
den vid Pilhaken, på undersökning.

Artefakterna har identifierats ur ca 15 ki¬
lo insamlad flinta. Majoriteten av flintorna saknade någon form av bearbetning.
Ett betydande antal flintor uppvisade
spår efter frostsprängning.

Efter en hård gallring återstod 1 18 flin-

brandskada som kunde konstateras på ett
avfall. Påpekas bör att spån såväl i intakt
bland dessa, då främst bland avfallen, fö¬ som fragmentariskt skick saknades.
rekomma exempel som fått sin utform¬
Det till antal artefakter fattiga fyndma¬
ning utan mänsklig medverkan.
terialet saknar dock ej kronologiskt bety¬
Såväl avslagen som avfallen uppvisade delsefulla drag. Avsaknad av spån är ett
en stor variation beträffande svallnings- sådant. Närvaron av ski vskrapor är ett
spår. Ett fåtal saknade helt dylika spår, annat. Skivskrapan dominerar bland
medan flertalet hade fått de skarpaste skrapformerna under boreal tid men är
kanterna något avrundade. Exempel före¬ ovanlig under atlantisk tid. Exempelvis är
kom oekså på att flintor blivit mycket relationen mellan skiv- och spånskraporkraftigt svallade. Man får intrycket av att na i den boreala boplatsen Ageröd I:HC,
artefakterna härrör från ett parti som UT 2.6:1 men på den tidigatlantiska bo¬
täcker såväl en under lång tid existerande platsen Segebro 0.2:1. Sannolikt härrör
strandzon som omgivande terräng. På två fynden från borea! tid.
avfall har spår efter slagen retusch re¬
gistrerats. Dock kan flintorna inte föras Fyndförteckning
Antal Vikt gr.
till någon bestämd redskapsgrupp. De
2
20
identifierade redskapen är samtliga till¬ Skivskrapor
1
10
verkade av avslag eller avfall. Retuschen Skivstickel
1
10
på de båda skivskraporna är placerad i Skivkniv
Avslag
31
405
flintans distala del. Stickeln är av typ
695
72
kantstickel med spår efter två slag riktade Avfall
5
Plattforms kärnor
mot en retuscherad kant. Skivkniven är
405
6
formad genom en kort och sned retusch. Rundkärnor
118
1545
Av viss betydelse är också de spår efter
tor (se fyndlistan). Självfallet kan det
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Tegelugnar i Fågelsång
Av Kerstin Nielsen

l

—

Små fyrkantiga klotsar av torkad och bränd lera
te¬
gel
har nyttjats som byggnadsmaterial i vårt land i unge¬
fär 800 år. Trots detta är endast ett ringa antal av de äldre te¬
gelugnarna kända. Fil. kand. Kerstin Christoffersson-Niclsen, Lund,
har under 1976 77 undersökt ett par medeltida ugnar i S. Sandby och
Börringe. Här redovisas en av undersökningarna.

—

—

Hösten 1974 skulle trapptornet i Lundagårdshuset i Lund putsas om. I samband
därmed gjordes en byggnadsarkeologisk
undersökning av trapptornet. Efterforsk¬
ningar visade att huset uppförts på kung¬
lig befallning under 1500-talets sista fjär¬
dedel1, och att en del av byggnadsmate¬
rialet, tegelsten och kalk, bränts i Fägelsång.2 I Skånes Hembygdsförbunds arkiv
fanns dessutom en anteckning om upp¬
hittade formtegel i Fågelsång. Med led¬
ning av dessa upplysningar plus markbe¬
siktningar på platsen våren och hösten
1975 var snart två koncentrationer med
tegel i markytan lokaliserade. Båda låg i
åkermark omedelbart söder om Sularpsbäcken och öster respektive väster om
Röglebäcken invid Fågelsångsdalens nalurvårdsområde vid Södra Sandby.
De framplöjda teglen hade ett iögonen¬
fallande fräscht utseende. Detta gjorae
att man kunde befara, att de härrörde
från någon slags konstruktion under
4

i

Formtegel från Fågelsång.

markytan, som nu med dagens djupgåen¬
de jordbruksredskap höll på att raseras.
Teglen var dessutom av en specifik karak¬
tär, de var nämligen sintrade och felbrän¬
kasserade tegel från en tegelugn?
da
Kanske t o m från den ugn där Fredrik II
låtit bränna byggnadsmaterialet till sitt
hus i Lund?
Med anledning av att en fast fornlämning kanske höll på att förintas, ställde
Riksantikvarieämbetet medel till förfo¬
gande för en provundersökning. Det
gällde att snarast konstatera, huruvida
här verkligen låg en tegelugn, och i så fall
av vad typ, tid m m samt i vilken grad den
var utsatt för förstörelse vid fortsatt od¬
ling av jorden.
En första provundersökning av områ¬
det öster om Röglebäcken utfördes i
augusti 1976. Den förlädes mellan två odlingssäsonger, för att störa jordbruket i
minsta möjliga utsträckning. På nio
dagar skulle tvä arkeologer försöka finna

—
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ut var exakt på åkerstycket den eventuella
konstruktionen låg samt utvinna mesta
möjliga information om densamma.
Ugnen, eller snarare ugnskomplexet, då
det troligen rör sig om flera ugnar, kunde
med turens hjälp snabbt lokaliseras. Tur
behövdes, ty det visade sig att ugnarna
alls ej låg inom området med tegelbrockor
i markytan, utan ett stycke söder därom.
Såsnart vi nått kontakt med fast liggande
murkonstruktioner, togs en grävmaskin
till hjälp för att lyfta undan en del av det
mer än metertjocka raseringslager med
tegelskrot som täckte ugnarnas inre.
Endast 22 m2 undersöktes, och ugns¬
komplexet i sin helhet upptar minst 150
m2. En reell utvärdering av konstruk¬
tionerna kan därför ej göras förrän hela
ytan undersökts.

Ugnskomplexet
Vid uppförandet av ugnarna har man ut¬
nyttjat markens topografi. Marken slut¬
tar mot väster och norr, och man har
grävt sig in i den västra sluttningen, så att
ugnarna delvis kommit att ligga under
markytan; ugnsgolvcn ligger ungefär 1,5
m under nuvarande markyta. Tre av

Tegelugnar i Fågelsång, Ö. Röglebäcken, Hardeberga sn Skåne.
Översiktsplan. Uppmätning K.
Christoff ersson-Nielsen.

ugnarnas väggar har uppförts direkt mot
jordväggarna. Den västra väggen, front¬
väggen, har däremot stått fritt. Och här i
Irontväggen var rök- och eldningskanalernas öppningar placerade. De förhärs¬
kande vindarna i Skåne är väst-östliga,
och detta förhållande har man alltså medveteL utnyttjat, för att uppnå bästa möjli¬
ga drag i ugnarna.
I den västra delen av undersöknings¬
området påträffades en ugn. Den är ca
5 m lång och 8,5 m bred i yttermått mätt.
Sidoväggarna är konstruerade så, att man
mot jordväggen lagt en kraftig gråstenspackning i lera. Leran innehåller även
små kalkstensflisor, vars funktion kan
vara att hålla väggarna torra.3 Väggarnas
insidor är klädda med ett enstens tegelskal
murat med lera, och den totala väggtjock¬
leken uppgår till ungefär 2 m. Hela ugnen
är för övrigt murad med lera som binde¬
medel, då ju kalkbruk skulle ha förbränts
vid den höga temperatur, 800—1100°,
som uppnås vid tegelbränning.
Tyvärr hann vi ej frilägga eventuella
rester av ugnens frontmur. Dock kunde
konstateras, att dåvarande markyta fram¬
för kanalernas öppningar legat lägre än

5

ugnsbottnen, d v s att även ett område
framför ugnen, i väster, sänkts genom
nedgrävning.
Av den bakre väggen hann vi endast
frilägga delar av en kraftig gråstenspackning.
Inne i ugnen återstod rester av tre
(fyra?) kanaler och två (tre?) bänkar, alla
orienterade väster-öster, och murade av
tegel. Kanalerna är 0,5 0,6 m breda, och
bänkarnas bredd är 0,85 och 2,3 m res¬
pektive. Bänkarnas höjd uppgår som
mest till 0,4 m. Den 2,3 m breda ”bän¬
ken” utgör troligen resterna av två
bänkar med mellanliggande kanal, något
som dock ej kunde avgöras vid detta un¬

—

dersökningstillfälle.
Kantteglen i bänkarna och även väg¬
garnas innerskal är hårdbrända eller sint¬
rade samt ställvis spruckna pga hetta.
Något som ännu söker sin förklaring
är, att bänkarnas ovansidor delvis består
av kalkstensflisor. Kalksten är inte ett
eldhärdigt material, och därför knappast
lämpat till tegelugnsbänkar. På bänkarna
skulle de råa teglen staplas, och om bän¬
karna sprack sönder under bränningen,
kunde tegelstaplarna ju rasa. Till ytter¬
mera visso finns klara spår som visar, att
såväl inneväggar som bänkar och kanaler
varit täckta eller fodrade med kalkbruk!
Detta brukslager visar alls intet spår av
eldpåverkan, och skulle ha förbränts till
smul, om det utsatts för hettan vid en te¬
gelbränning. Inte i någon av de tegelugnar
som undersökts i Skandinavien eller Eng¬
land (där ett särdeles stort antal ugnar på¬
träffats) har jag funnit något liknande be¬
skrivet.4 1 en ugn nämns ett golv av slagen
kalk, men då ligger sedan ett täckande
lager lera med tegelflis ovanpå kalken.5
Kanske man förberett ugnen i Fågelsång
för nästa bränning genom att kläda in den
med kalkbruk, men av någon anledning

6

aldrig utfört denna sista bränning? Men
vilken funktion skulle kalkbruket ha
haft?
I den östra delen av undersökningsom¬
rådet fanns ännu en ugn, Av denna ugn
hann vi bara frilägga så mycket, att dess
yttre begränsning med gråsten packad i
lera kunde konstateras. Ugnens yttermått
är ca 6 x 8 m, där det mindre måttet anger
längden, och det större bredden. Även
denna ugn, som ligger omedelbart öster
om den ovan beskrivna ugnens bakre
östra vägg, är orienterad väster— öster.
En mindre del av en 0,8 m bred tegelmurad bänk klädd med kalkbruk kunde iakt¬
tas intill den norra sidoväggen. Resten av
ugnens inre hann vi ej befria från rase¬
ringslager.
Beträffande konstruktionen av och
materialet till en eventuell överbyggnad
och avtäckning av ugnarna kan med led¬
ning av denna mindre undersökning intet
sägas. Några fä taktegelfragment fanns
visserligen i raseringslagren, och på ett av
dem satt kalkbruk. Detta skulle kunna in¬
dikera att takteglet på ett eller annat sätt
ingått i ugnskonstruktionen
men knap¬
past binda det till just en överbyggnad.
Ugnarnas inre var helt igenfyllt av de
kraftiga raserings lagren med tegelbrockor, och härur tillvaratogs alla mätbara
tegel, Dvs några hela tegel fanns ej,
varför endast stenarnas bredd och tjock¬
lek kunde mätas. Av de 92 tegel som mät¬
tes framkom en medianstorlek på 8x 12
cm. Det förelåg inte någon skillnad i stor¬
lek eller utseende på teglen från den
västra respektive östra ugnen.
I den västra ugnens raseringslager åter¬
fanns dessutom sju fragmentariska form¬
tegel, alla tillhörande samma slags tegel.
Ytterligare fyra fragment av denna typ
hade tillvaratagits vid markbesiktningen
1975. Det kan vara tegel till en valvribba.

—
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da under tegelbrockorna vaster om Röglebäcken?
Tegelugnar påträffades i varje fall, och
mänga frågor återstår att besvara. Vad
innebär koncentrationen av tegel i mark¬
ytan norr om ugnarna? Stod torklador
skyddande i vägen för tegelavfall söder
och öster om ugnarna? Hur är frontmu¬
rarna konstruerade? Överbyggnaderna?
Hur lång tid har tegelproduktion pågått i
Fågelsång? Vad har produktionen omfat¬
tat mer än det förmodade ribbteglet och
vanliga murtegel?
Frågorna är legio,
och kan, om alls, endast besvaras efter en
mer omfattande undersökning.
En mycket aktuell fråga kan dock,
dessvärre, besvaras med ett klart ja.
Ugnens läge i förhållande till plogdjup är
sådant, att varje odlingssäsongs jordbe¬
arbetning obevekligt, bit för bit, raserar
ugnarna, och förintar därmed historiskt
källmaterial.

—

t t

Men till vilken kyrka, borg eller annat
läst hus har detta ribbtegel bränts? 1 Lundagårdshuset finns det i varje fall inte!
Del har också en klart medeltida utform¬
ning, och Lundagårdshuset började byg¬
gas först under 1570-talets slut. Det finns
dock belägg för att kungen utnyttjat te¬
gelugnar i Fågelsång tidigare. Den 22 ok¬
tober 1554 befaller han sin länsman på
Lundagård, Stig Pors, att bygga ytterli¬
gare en tegellada i Fågelsång, så att där
kan strykas ännu fler tegel än förut (!), ty
kungen behöver mursten till Köpenhamns
slott.'6
Det äldsta belägg om Fågelsång som
hittills framkommit är från 1433, och ut¬
görs av ett brev, vari ”Kapitlet i Lund ut¬
arrenderar sitt gods i Sularp i Fågelsång
till dekanen Hans Laxmand.”7 Av detta
brev framgår, dels att Fågelsång då har
tillhört ärkestiftet i Lund, men också att
man redan då brutit kalksten där. 8 Tan¬
ken ligger nära till hands att där då också
bränts tegelsten, och att de ugnar vi provundersökt öster om Röglebäcken är ärke¬
biskopens ugnar. Är det i så fall kungens
cfterreformatoriska ugnar som ligger dol-

\<>ter

H. 1 1. von Schwerin, Lundagårdshuset, Skrifter
Kör. Del gamla Lund, Lund 1935. s. 10.
' Kancelliets brevboger d. 26 okt. 1 578 och d. 21
mars 1579.
' J.S. Gardner, Elisabeth Eames, A Tile Kiln at
C lierlsoy Abbey, The Journal of the British Archae¬
ological Association, Vol. XVII, 1954.
' Se t ex Iwar Anderson, Ett medeltida tegelbruk i
Vadstena, Nordisk medeltid, Uppsala 1967.
Jan Kock, Nörlund, Himmerland, Skalk 1973:1.
R. Mortensen, En middelalderlig Teglovn, Vejle
amts aarboger, Khvn 1916.
Bernt C. Lange, Norske Teglovner fra middelalde¬
ren. Foreningen til norske fortidsminnesmerkers be¬
varing, årbok 1954, Oslo 1955.
5
Gardner, l ames, op. cit.
Kancelliets brevboger d. 22 okt. 1554.
1 unds ärkestifts urkundsbok, Monumenta Sca¬
nia« Historiea, l und 1900, band 3, s. 126 f.
‘Ibid. s. 127: ”...in terris nostris lapides fodere ceutg. av

'ÿ

mentalcs...”
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Sprit och mjölk

m

Av Anna Christina Meurling
Några tankar om två skånska

Det finns två näringar i Skåne som sedan
mitten av 1800-talet karakteriserats av ex¬
pansion med efterföljande koncentration.
Dessa är brännerinäringen och mejeri¬
näringen. I dag har vi i Kristianstads län
ett enda bränneri (enligt uppgift världens
största potatisbränneri) och av de många
mejerierna återstår fem. Finns det möj¬
ligheter att få kunskap om gångna tiders
verksamhet för dessa två branscher?
Finns arkivmaterialet kvar och var finns
det?
Brännerier, ofta som andelsföretag,
skapades efter det att husbehovsbränningen avskaffades 1855 och många så¬
dana växte fram under 1800-talets gång.
Då dessa, ofta små brännerier, själva
skötte distributionen råkade de i händer¬
na på mellanhänder. För att stärka sina
positioner slöt sig bränneriidkarna sam¬
man och med tillskott av förädlingsfabri8

*
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näringar och deras arkiv

Brännerier och mejerier, småindustrier med
nära anknytning till jordbruket, låg en
gång tätt i Skåne. Rationalisering och modern
teknik har nu gjort dem överflödiga och bygg¬
naderna förfaller, rivs eller utnyttjas för andra
ändamål. Fil. dr. Anna Christina Meurling
skriver om de två skånska näringarna och deras
arkiv med utgångspunkt från de handlingar
som förvaras på landsarkivet i Lund.

M

2
Vägkanternas mjölkbord är numera en sällsynthet. Bil¬
dens mjölkpall stod i Sturup. Foto Gösta Arvastson

1969.

kerna bildades Sveriges Bränneriidkares
förening i början av seklet.
Brännerinäringen hade betydelse långt
utanför spritfabrikationen. Man fram¬
ställde förutom sprit även stärkelse och
under långa tider var produktionen av
sprit för konsumtion långt större än efter¬
frågan, vilket gjorde att man sökte andra
marknader då främst inom industrin. För
industriändamål framställde man t ex denaturerad sprit. Ett senare produkttill¬
skott var potatis flingor.
De informationskällor som vi kan di¬
rekt ösa ur för att få kunskap om denna
näring är alltså de mänga bränneriernas
arkiv samt Sveriges Bränneriidkares före¬
nings arkiv.
I samband med sammanslagningar och
nedläggningar under 1960- och 1970-talen
gjordes genom samarbete med folklivsarkivet en betydande insats för att spåra

upp och samla in dessa arkiv och därefter
föra dem Lill landsarkivet i Lund. Denna
insamlingsverksamhet ledde till att föl¬
jande arkiv överfördes till Lund:
Alestatorps bränneriförening 1909—68
Brandsberga ängbränneri 1906 23
Gyllebo andelsbränneri 1914—71
Handelsbolaget Harlösa bränneri 1902

—

71

—

—

Horna bränneriförening 1933 73
Hyllstofta andelsbränneri 1900—71
Kvistalånga bränneri 1908—1944
Löberöds bränneri 1911—71
Nymö bränneriförening u.p.a. 1914—70
Sjöbo bränncri 1901 69
Snälleröds ängbränneri AB 1901—65
AB Vittskövle bränneri 1958—71
Ödäkra bränneri 1910 16
Årtalen avser inte den tid brännerierna
existerat utan den tid arkivet omfattar.
Det är ett inte föraktligt antal arkiv
som kommit forskningen till godo genom
denna verksamhet. Och ändå saknas så
mycket. I Sveriges Bränneriidkares före¬
ning, vars arkiv också förts till landsar¬
kivet för förvaring, ingår protokoll från
många brännerier, vars arkiv vi för övrigt
inte har något spår av. Exempel på såda¬
na är Vä, Västra Vram, Ravlunda och
Håslöv. Och det finns många fler, vilket
klart framgår när man läser protokoll
frän bränneriidkarnas förening. I 1902
års protokoll nämns t ex 21 st brännerier i
Skåne och landsarkivet har bara ett av
dessa arkiv (Brandsberga). 1916 fanns det
97 brännerier i Skåne varav 74 i Kristian¬
stads län. Om man tittar på hur läget är
40 år senare, får man veta att det 1958
fanns kvar 64 brännerier, varav 52 i Kris¬
tianstads län. Av dessa återstår i dag som
förut nämnts ett, Gärdsbränneriet. Av de
flesta av dessa, numera upphörda, brännerierarkiv har landsarkivet inga spår.
En annan sak är slående, när man tittar

—

—

på de arkiv som har samlats in, och det är
att alla handlingar från 1800-talet är för¬
svunna. Man kan inte förklara detta med
att de brännerier, vars arkiv bevarats,
börjat sin verksamhet in på 1900-talet.
Det första sammanträdesprotokollet som
finns att läsa, visar att så inte är fallet. En
systematisk utgallring måste ha skett.
Vilka handlingar finns då bevarade
från brännerierna? I bästa fall protokoll,
olika journaler som spannmåls- och pota¬
tisjournaler, drankböcker, tillverkningsjournaler, medlemsmatriklar, räkenska¬
per som huvudräkenskaper och kassarä¬
kenskaper och ibland reskontra. Inget av
arkiven är på något sätt fullständigt,
vilket man bl a kan se i protokollen. Läser
man det äldsta bevarade, ser man att fö¬
reningen existerat förut och läser man det
sista kan man konstatera att det inte har
beslutats att den skall upphöra. Landsar¬
kivet har, för att förbättra situationen,
med hjälp av Sveriges Bränneriintressenters ekonomiska förening i Kristianstad
gått ut med förfrågan till f d ordförande
och funktionärer i nyligen nerlagda brän¬
nerier om man har haft kvar några arkiv¬
handlingar. På detta sätt har vi fått
kännedom om arkivhandlingar från brän¬
nerier i Kvarnby, Löberöd, Venestad och
Hörby.
Det finns alltså fortfarande mycket att
göra om man vill försöka uppnå någon
fullständighet beträffande arkiven och
förbättra forskningsmöjligheterna. Det
torde dock mänga gånger vara för sent.
Sammanslagningar har skett för alltför
länge sedan. Den eller de som förvarat
handlingarna är döda eller borlflyttade
och arkiven är skingrade eller förstörda.
Man kan nog räkna med att vad som i dag
är bevarat på landsarkivet inte kommer
att växa i någon större utsträckning.
Hur skall vi då klara oss med det spora-
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Bränneriernas successiva avveckling under 1900-talet fram till 1977 års ensamma herre
på täppan, Storbränneriet i Nöbbelöv.
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”Den allmänna anordningen af ett nutida bränneri”. (Ur Uppfinningarnas bok. 2a uppl.
1899)

diska arkvimaterialet? En ljuspunkt är att
Sveriges bränneriidkares förenings arkiv
är räddat. I detta kan man få en viss bild
av näringens utveckling. Vi har en obru¬
ten protokollserie från 1900. Om man t ex
läser ett protokoll från den 28 oktober
1904 får man veta att man hyste förhopp¬
ningar om försäljning av denaturerad
sprit att användas till att alstra värme,
ljus och kraft, drift av maskiner och mo¬
torer. Man drog speciellt fram Tyskland

som ett föregångsland på detta område. I
samma protokoll framgår den hårda si¬
tuation och det konkurrensläge som jordbruksbrännerierna hade, dels sinsemellan
och dels framför allt gentemot industribrännerierna (melassbrännerier och jäst¬
fabriker). Plädering för spritglödljus var
ett sätt att söka nya användningsområden
för jordbrukets brännerinäring, men nå¬
gon framgång mot fotogen som belys¬
ningskälla uppnådde man inte. Detta års
11
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Reningsverk för raffinering av 10.000 liter finsprit i dygnet. (Ur Uppfinningarnas bok
2a uppl. 1899)
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protokoll ger en glimt av näringens svå¬
righeter och de förhoppningar som intres¬
senterna hade.
Försörjningssituationen under första
världskriget och vad detta betydde för en
näring, som hade potatis eller socker som
råvara, kan man också få en inblick i
genom protokollen. En potatisflingefabrik startades i Tyringe genom styrelsebe¬
slut i december 1915. Omläggning till
produktion vid flera potatistorkerier med
början 1916 och inskränkningen under

kriget av brännvinsproduktionen kan föl¬
jas. Först 1921 kan man säga att trycket
pä brännvinsproduktionen lättade. Fort¬
satta bekymmer under 1920-talet var
emellertid hotet om rusdrycksförbud och
föreningen inrättade en agitationsfond
för att bekämpa hotet mot sin existens.
1930-talet innebar bl a att man försökte
gå in på den amerikanska marknaden och
arbeta upp en försäljning där. Några stör¬
re framgångar noterades inte och intresset
från föreningens sida var också ganska
ljumt.
Förutom denna obrutna protokollserie
ingår bränneridossiéer, som upplades för
varje bränneri (105 st i Skåne och Ble¬
kinge) i arkivet. Dessa dossiéer kan inne¬
hålla de mest skiftande handlingar såsom
stadgar, besiktningsprotokoll, värderingsinstrumcnt, räkenskaper och deklaration¬
er. Gemensamt för alla är att handling¬
arna och räkenskaperna stammar från

1900-talet.
Hur gör man med 1800-talet? Vid läns¬
styrelsen i Kristianstad fanns det ett sär¬
skilt brännerikontor inrättat, vilket bl a
visar betydelsen av näringen för Kristian¬
stads län.
Den förordning, som kom 1855, inne¬
höll, förutom beslut om husbehovsbränningens avskaffande, även villkor för till¬
verkning och försäljning. För att kontrol-

lera att dessa följdes, tillsattes statliga
kontrollörer och man införde också 1882
allmänna brännvinsnederlag för att un¬
derlätta partihandeln med brännvin. Det¬
ta brännerikontors arkiv är bevarat tills
det upphörde 1926 och det förvaras på
landsarkivet. Däri kan man få informa¬
tion om näringens tidigare verksamhet,
dock sett från statens sida.
Här finns bevarat bränneribesiktningsprotokoll fram till 1887, brännerirapporter 1883 1926, olika slag av avräkningslängder med tillverkare, brännerinederlagsrapport 1875 1892 samt olika slag av
räkenskaper. Det finns bevarat en rulla
över brännerier i länet 1869, men denna
är den enda som finns från 1800-talet.
Huvuddelen av bränneriexpeditionens
handlingar är från 1800-talet. Förhopp¬
ningen att detta skall kompensera avsak¬
naden av 1800-talshandlingarna i själva
bränneriarkiven och bränneriföreningens
arkiv kommer dock på skam. Bränneriexpeditionen verkade som statligt kon¬
trollorgan och vi har i mångt och mycket
en annan typ av handlingar i detta arkiv
än i de enskilda bränneriernas.
För denna betydande näring befinner vi
oss alltså i det läget att det kommer att bli
svårt att belysa dess uppbyggnad, utveck¬
ling och verksamhet. Speciellt gäller detta
den s k mikronivån, dvs själva brännerierna. Deras 1800-talshistoria får vi
skaffa oss upplysning om genom att gå
omvägar via annat material, då främst
statliga myndigheters. Det säger sig självt
att bilden riskerar att bli oklar. Läget är
bättre på 1900-talet, men även här är de
enskilda bränneriernas handlingar beva¬
rade i alldeles för ringa utsträckning och
vi är hänvisade till handlingar från bränneriidkarnas förenings arkiv, vilket med¬
för risker för snedvridning.
Är vi lika illa ställda beträffande en

—

—
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annan av Skånes stora näringar, mejerihanteringen?. Det stora uppsvinget för
mejerinäringen kom efter konstruktionen
av separatorn, vilket möjliggjorde en in¬
dustriell hantering. De första andelsmejerierna startade under 1880-talet och som
det första räknar man Hvilans utanför
Kristianstad med startår 1880. Utveck¬
lingen var närmast explosionsartad och
1910 fanns det 550 andelsmejerier i landet
och ökningen fortsatte men i ett lugnare
tempo, så att 1930 fanns det 715 andels¬
mejerier. Efter andra världskriget har bil¬
den totalt förändrats och i Skåne har vi
idag fem mejerier kvar, varav Skånemejerier (bildat 1965) och Helsingborgs mjölkcentral är de två stora.
Vi har alltså att göra med en bransch
som genomgått en våldsam expansion och
uppsving och därefter fått uppleva svå¬
righeter som lett till sammanslagningar
och nedläggningar, så att efter ca 90 år är
man i princip tillbaka där man började
vad beträffar antalet anläggningar.
Hur har man lyckats att rädda arkiven
från alla dessa sammanslagna och nedlag¬
da mejerier? Till landsarkivet har inkom¬
mit sex mejeriers eller mejeriföreningars
arkiv, vilket betyder att många arkiv har
försvunnit eller finns förvarade på något
för landsarkivet okänt ställe. Vi kan alltså
tillhandahålla forskningen material från
sex arkiv för att belysa en näring som har
haft mycket stor betydelse i denna lands¬
ända.
Vad innehåller arkiven? Glädjande nog
tycks flera av de sex arkiven vara mer
fullständiga än vad fallet var beträffande
bränneriarkiven. Vi har handlingar från
1890-talet och in på 1900-talet. De arkiv
som har bevarats är följande:
Gustavstorps mejeri 1890 1912
Hasslestads andelsmejeriför. 1894 1914
Lunds mejeri 1872 1904

—

—
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Kavlinge mejeriför. u.p.a. 1891 1950
Karlshamnsortens mejeriför. 1912 24
Vallkärra andelsmejeri 1895 1918
Årtalen avser tiden som arkiven om¬
fattar.
Speciellt skall påpekas den fina svit
mjölkjournaler 1891 1948 som ingår i
Kävlinge mejeriförenings arkiv. Detta ar¬
kiv innehåller även mjölkbedömningsjournaler 1910 17 samt 1930 46 och
liggareöver butiksförsäljning 1898 1903
samt 1915 48. För flera av mejerierna är
stadgarna bevarade liksom förteckningar
över andelsinnehavare med uppgift om
namn, hemvist och antal andelar. Jour¬
naler över mjölkleverantörer visar bl a
hur stort mejeriets upptagningsområde
var samt ger uppgifter om hur stor varje
leverans var.
Men alla dessa handlingar är spillror
från många och stora handlingsbestånd
och våra möjligheter att med hjälp av be¬
varade mejeriarkiv beskriva mejerinäring¬
en i Skåne är synnerligen små. Viss hjälp
kan man kanske få i de handlingar, som
i den
kan ingå i enskilda godsarkiv
gä
också
Man
kan
mån dessa är bevarade.
till andra organisationer såsom Svenska
Mejeriers Riksförbund (SMR) för att få
insikter om den lokala mejerinäringen.
Vad som är att hoppas för framtiden är
att de lokala arkiv som fortfarande finns
kvar på olika ställen tas till vara och att
det kommer till allmän kännedom att de
existerar, så att de kan tas om hand.

—

—
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Källor och litteratur:
Tore Johansson, Lantbrukarnas föreningsrörelse. Framväxt och utveckling. Helsingborg
1975.
Bränneriarkiv. landsarkivet i Lund (LLA)
Mejeriarkiv, (LLA).
Kristianstads länsstyrelse bränneriexpeditions
arkiv, (LLA).
Sveriges Bränneriidkares Förenings arkiv,
(LLA).

I Slottets skugga
Om frälsebönders sociala problem i Borgeby och Löddeköpinge under 1700-talet.

Av David Gaunt
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Godsägare och präster hade förr stort inflytande över böndernas liv och leverne,
och såg så gott det gick till att vardagen var fylld av arbete och att kyrkans regler

efterlevdes. David Gaunt berättar om frälseböndernas sociala problem i Borgeby
och Löddeköpinge under 1700-talet.

När Sverige fortfarande var bondesam¬
hälle levde och arbetade tusentals bön¬
der vid adelns säterier. Historikerna bör¬
jar nu få en viss uppfattning om dessa
bönders materiella villkor, men det so¬
ciala livet för hoveribönderna före 1800talet är fortfarande ett relativt oskrivet
kapitel. Detta beror delvis på att källor
som belyser ekonomiska förhållanden
har bevarats i högre grad än källor som
belyser sociala frågor. Man hade under
1700-talet inte några behov av att re¬
gistrera det sociala livet på samma sätt
som idag.

Nutida historiker som studerat sven¬
ska adelsgods under 1600-talet har ofta
kunnat fastslå att när det gäller ekono¬
miska villkor var frälsebönder under de
stora godsen inte så undertryckta som
man tidigare trott. Ibland kunde det
tom vara bättre att vara frälsebonde
än skatte- eller kronobonde. Det är emel¬
lertid en sak att konstatera att de eko¬
nomiska villkoren för frälsebönderna var
i nivå med de andra böndernas, en
annan sak är om de övriga levnadsför¬
hållandena var likvärdiga. Studier av nu¬
tida välfärd i Norden har klargjort att
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även med en liknande materiell stan¬
dard kan människor leva ett socialt och
psykologiskt liv som uppvisar stora skill¬
nader. Detta kan rimligen ha gällt även
i andra och avlägsnare tider.
I denna uppsats vill jag behandla
några nyckelfaktorer i de sociala rela¬
tionerna mellan hoveribönder inbördes
och mellan arbetsgivare och arbetstaga¬
re på ett skånskt gods på 1700-talet.
Min undersökning är baserad på en
unik serie dokument av kyrkligt ur¬
sprung
personalielängdcr upprättade
av prästen i Borgeby och Löddcköpingc
socknar. Deras utmärkande egenskap är
graden av detaljer när prästen beskrev
levnadsloppet för de enskilda församlingsborna. Självfallet är denna beskriv¬
ning av den sociala situationen enbart
giltig för just dessa bönder. Några slut¬
giltiga slutsatser om hoveriböndernas so¬
ciala villkor i allmänhet får återstå tills
mer information om flera gods är till¬
gänglig.

—

Borgebygårds arbetsorganisation
Både Borgeby och Löddeköpinge ligger
vid Öresund. Socknarna består av två
kyrkbyar och i Borgebys fall dessutom
av ett mindre fiskeläge, Holländarehu¬
sen. Tillsammans med Barsebäck bildade
dessa socknar fram till 1800-talet en ö
av frälsejord i ett område av kronojord.
Vid mitten av 1700-talet ägde Fredrik
Trolle Borgeby gård. Den rike adelsman¬
nen bodde emellertid inte i det medel¬
tida slottet utan vid Trollenäs ca 2 mil
längre in i landet i riktningen mot Ring¬
sjön. Med undantag av prästgården löd
samtliga hemman i socknarna under
Borgeby gård. I Borgeby fanns det 20
numrerade insockne frälsehemman; de
flesta var hela hemman men reducerades
16

efter 1767 till hälften. Därutöver fanns
det 11 gatehus i byn och 3 eller 4 gatchus nära stranden för fiskarna. I Löddeköpinge fanns det 34 utsockne frälsehem
och 16 gatchus.
Byarna var skoglösa och bönderna
hade produktionen inriktad på spann¬
mål och lite boskap. Jordmånen var
sandig men med något inslag av lera.
De bästa jordarna uppgavs ge en medel¬
måttig årsväxt av 4 5 ggr utsädet, dc
sämre 2 3 ggr utsädet. Utöver dc tre
vångarna som odlades på samma sätt
som resten av landskronaslätten, fanns
det mera tillfälligt brukade utjordar, som
uppodlades vart ”10, 20, 30 och 50 år.”
Säteriets ägor var avstängslade från
de gemena bybornas ägor. Vid gården
fanns en ladugårdsfogde samt ett fåtal
tjänstefolk. Godsägaren uppträdde som
utpräglad rentier i just dessa socknar.
De flesta byar i Skåne är regelbundna
och ger ett någorlunda planerat intryck.
Så var dock inte fallet i Borgeby och
Löddeköpinge: här var det istället en
”oregelbunden gyttring” av gårdar och
hus (Se fig 1 och 2.) Denna byform är
sällsynt i Skåne — förmodligen fanns det
vid denna tid bara ett halvt dussin byar
av samma form
även dessa fanns
huvudsakligen på sandiga jordar.1
Godsägaren Fredrik Trolle uppträdde
på ett klart patriarkaliskt sätt gentemot
sina frälsebönder. Prästen i Borgeby,
Severin Schlüter, har antecknat en del
av Trolles riktlinjer i samband med en
nekrolog 1770:
”Med all denna rikedom var han öd¬
mjuk, vänlig, nådig och av medlidande
sinne emot alla nödställda. Till bevis anjöres kan att alla hans bönder må väl.
Detta härrörde såväl av en rätt männi¬
skokärlek, som och en riktig princip i
hushållningen, som var denna, om en
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bonde är jattig, blir han liderlig, en be¬
dragare och ruinerar hemmanet. Has¬
tiga omskriften med åbor är alls ingen
förmån för gårdsägaren, ty städjan kan
intet ersätta skadan, enär en åkerman i
Skåne ej allenast bör äga säd till sin
egen bärgning utan även att föryttra till
sina medbröder för att tillhandla sig
andra varor till sin hushållning, vilket
förråd av säd han icke kan äga med
mindre han brukar sin åker väl, och
detta kan han icke, om han är fattig, ty
åkerbruk fordrar förlag.”
Vidare anföres att Trolle var mycket
barmhärtig mot fattiga, att många hade
årlig pension, och att han när spann¬
målspriserna var höga delade ut gratis
bröd två gånger i veckan till 3 400
personer. Den säd han avyttrade gick
inte till köpmän utan han sålde den i
småpartier till allmogen och borgerska¬
pet till ”en å två d.smt. mindre pris än
eljest gångbart var.”
Hans faderliga inställning kom fram i
hans försök till sociala konfliktlösningar.
Ofta kallade han bönder och husmän
till sig och förmanade dem i enrum ”dels
att avstå från lättja, fylleri och slags¬
mål, dels också genom offentliga kun¬
görelser som å predikstolen blev kun¬
gjorda. . De självrådiga straffades med
penningeböter och stock, även med
äckor (hoveri-körslor) och arbete.”
Schlüter målar upp bilden av en pat¬
riark som gärna ville ha en fast arbetar¬
stam vilken uppträdde lojalt och hyfsat.
Godsägaren brydde sig inte så mycket
om att maximera sina inkomster utan
tom sålde spannmål till underpris.
Trolle ingrep själv i sociala konflikter
och delade ut såväl sociala som ekono¬
miska bestraffningar. Men bönderna
blev sällan bortkörda även om Trolle
var
fortfarande enligt Schlüter

—

.

—
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övertygad om att vissa av dem var
”dumb och lat.” Trolle var alltså ingen
bondeplågare och inte heller framstår
han trots sina vidsträckta ägor som ex¬
tremt vinstintresscrad. Hans ekonomiska
aktivitet var inriktad på förvärv av nya
hemman snarare än på omorganisation
av befintliga godskomplex.2
Men det var inte bara godhet som
hindrade Trolle från att expropriera all
spannmål utöver böndernas egen kon¬
sumtion från Borgeby och Löddeköpingc. Spannmålen var nästan det
de måsteenda bönderna producerade
handla med andra bönder för att få
bränsle, timmer, redskap, kärl, korgar,
linne, m m. Denna utpräglade allmoge¬
handel som engagerade ett stort antal s k
väslare från ris- och skogsbygden har
tidigare studerats i detalj av Börje Hans¬
son för Österlen. Även i Borgeby och
Löddeköpinge förekom en omfattande
sådan handel som måste betalas i spann¬
mål. Det är därför tveksamt om det
fanns något stort överskott i spannmål
som godsägaren kunde tillgodogöra sig.3

—

Severin Schlüter och hans församlingsbor
Severin Schlüters anteckningar i kyrko¬
böckerna men särskilt i nekrologerna ger
oss ett unikt tillfälle att rekonstruera det
sociala livet i Borgeby och Lödde¬
köpinge för människor Födda under båda
1600- och 1 700-talen.
Ofta tror man att prästerna och deras
församlingsbor levde i harmoni med var¬
andra. Så var dock inte fallet med
Schlüter. Under hans långa tjänstgöring
i pastoratet, 1742 1797, verkar han ha
varit i ständig konfrontation med majorileten av bönderna och husmännen. Kon¬
flikter mellan präst och allmoge var inte
så ovanliga, men har sällan blivit ned-

—

tecknade. Schlüter var däremot mycket
långsint och när han skulle skriva lik¬
predikan tog han tillfället i akt att ned¬
teckna ett syndaregister över den döde
och ibland över ytterligare några an¬
höriga.
Redan under slutet av 1800-talet var
Schlüters anteckningar kända av histori¬
ker. Martin Weibull påstod t ex att det
vore möjligt att ”följa varje enskild,
även den allra ringaste församlingsmed¬
lems kortfattade levnadskrönika.” Men,
tillade han, ”det vore alldeles intresse¬
löst. Historiens möjlighetsgränser är här
överskriden; ej ens för kulturhistorien är
i dessa enskildheter något att hämta.”4
Det är förmodligen mycket få historiker
som idag skulle hålla med Weibull.
Jag skall försöka strukturera Schlüters
anteckningar så att de ger en samman¬
hängande bild av sociala relationer i
socknarna. Den information som står till
allt är
buds är naturligtvis subjektiv
sett genom prästens ögon och de detaljer
han återger har man nu ringa möjlig¬
heter att kontrollera. Men när det har
varit möjligt att kontrollera hans uppgif¬
ter
t ex gällande andra präster
med källor i domkyrkans arkiv har de
visat sig stämma.5
Det hör till bilden att Schlüter till¬
hörde en praktisk fromhetsriktning i
Skåne som var knuten till professor An¬
dreas Rydelius. Såsom sådan var han
särskilt mån om religiös undervisning
och en sträng kyrkotukt. Schlüter själv
försökte på inget vis dölja sina känslor.
Här finns ”fyllesvin”, ”lathundar”, ”bo¬
var”, ”uslingar” och mycket annat. Den
första egentliga husförhörslängden till¬
kom för att användas vid mantalsskriv¬
ningen, ly i ministeriallängderna fanns
”åtskiligt infört, som icke var och en bör
läsa” (inledning till Borgeby AI:1).

—

—

—

Trots att Löddeköpinge och Borgeby
byar låg knappt en kilometer ifrån var¬
andra och giften över bygränsen var van¬
liga, tyckte Schlüter sig se skillnaden
mellan mentaliteten i byarna. Vid ett
tillfälle skrev han att efter trettio års liv
i pastoratet kunde han ”bekänna att
Borgebyarna är ett hedersamt, tjänstaktigt och fogeligt folk emot Lödde¬
köpingarna” (Borgeby C:l, s. 145).
Detta var mycket sagt för han hade an¬
nars inget till övers för Borgebyborna.
Men innan det sociala livet beskrivs
skall lite befolkningsstatistik presenteras.

i Borgeby och
Löddeköpinge
Flyttning är den aspekt av befolkningsrörelsen som kan variera mest mellan
olika bygder. Det gäller såväl nutiden
som under 1600- och 1700-talen. Det
finns en vanlig föreställning att männi¬
skan nu är mer rörlig än tidigare. Detta
är obestridligt men det betyder inte att
folk i det gamla bondesamhället inte alls
rörde på sig.
I mellersta Sverige var det vanligt att
rörligheten var störst i områden domine¬
rade av stora godskomplex. På 1600och 1700-talen kunde den permanenta
befolkningen i socknar längs Mälarkusten uppgå till över hälften utsocknesfödda. Inslaget av människor som flytta¬
de Över 50 kilometer ifrån födelseorten
var ansenligt. Bygder där bondebefolk¬
ningar var självägande hade däremot
mycket mindre permanent inflyttning än
herrgårdssocknar. Godsen påverkade
rörligheten på flera sätt: man anställde
specialister från långt håll, man kunde
ändra arbetsorganisationen vid godset
eller säga upp bönder som inte tillfreds¬
ställde ägarens olika krav.6
Befolkningsstruktur
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Bönderna i Borgeby och Lödde¬
köpinge är intressanta just därför att de i
så hög grad kunde påverkas av gods¬
ägaren. Dagsverksbördan
hoveriet
var jämförelsevis tyngre i Skåne än i
Mellansverige och var inte begränsad i
lagstiftningen. Den ladugårdsdrift som
fanns vid Borgeby gård hade enligt
kyrkliga längder vid början av 1700talet en minimal arbetsstyrka som ut¬
över fogden aldrig uppgick till mer än
en dräng och två pigor.
Enligt Schlüter följde Trolle principen
att bygga upp en fast stam av frälse¬
bönder på sina gods. Skulle detta inne¬
bära att på hans hemman en släkttradi¬
tion existerade och att sonen följde fa¬
dern? Det verkar så från en notis i den
vid mitten av 1800-talet utgivna Historisk-geografiskt och statshistoriskt lexi¬
kon öjver Sverige. Där står att i Borgeby
och Löddeköpinge samt Barsebäck bil¬
dade befolkningen ”tillsammans liksom
en enda stor familj, vilken är skarpt av¬
skild från provinsens övriga inbyggare.”
De tillät inga inflyttningar och bara un¬
der en extrem folkökning började de
själva flytta ut. Var det möjligtvis någon
förstucken form av det danska ”stavns¬
båndet” som utövades här?
Tabell 1 visar den permanenta flytt¬
ningen in till socknarna av vuxna männi¬
skor (över 20 år) födda 1611 1730 som
är upptagna i nekrologerna. Jag jämför
dessa två skånska herrgårdssocknar med
tre liknande socknar vid Mälarkusten
som också har nekrologer: Kolbäck i
Västmanland som dominerades av
Strömsholm, Lovö utanför Stockholm
med Drottningholm, Björksta på gränsen
mellan Uppland och Västmanland med
flera storgods. Jag skall genast påpeka
att beräkningsgrunderna för de skånska
socknarna skiljer sig från de mellan-

—

—

—
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svenska. De skånska områdena var små;
för att uppnå en tillräckligt stor grupp
behövde jag registrera varje individ, död
efter att ha fyllt 20 år. I de mellan¬
svenska områdena registrerade jag bara
dem som dog efter 60. Detta kan inne¬
bära att siffrorna för Borgeby och
Löddeköpinge kan visa en något över¬
driven inflyttning: de mest rörliga ålders¬
grupperna 20 45 år har uteslutits i de
mellansvenska socknarna.
Trots denna metodiska reservation
finns det klara skillnader mellan skån¬
ska och mellansvenska hcrrgärdsbönder.
Inflyttningen till Borgeby och Lödde¬
köpinge var mindre och stabiliteten i
befolkningen var större. Av alla vuxna
män, som dog i de två socknarna, hade
48 % flyttat frän en annan socken, och
45 % av alla vuxna kvinnor hade även
flyttat. I mellansvenska Björksta hade
två tredjedelar av såväl män som kvin¬
nor invandrat, på Lovö var omkring
80 % invandrade. Även i Danmark
tycks genomgående mer än hälften av
1700-talets vuxna personer ha utvandrat
ur födelsesocknen.7 Skillnaden i flyttningsmönster ligger inte så mycket på
inflyttningen från grannsocknarna: i
Borgeby kom omkring 40 % av alla
män och kvinnor från socknar belägna
inom en 50 kilometers omkrets. Denna
typ av invandring är på samma nivå
som för Mälardalens säteribefolkning.
När det gäller flyttning över lång dis¬
tans
från mer än 5 mils avstånd
eller från Själland
avviker emellertid
Borgeby och Löddeköpinge markant. I
de mellansvenska socknarna varierade
långdistansflyttarna från en sjättedel till
två femtedelar av befolkningen. I Borge¬
by pastorat var bara en av femton eller
sexton inflyttare Över lång distans: det
blir ännu mindre om man drar ifrån tre
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Tabell 1
Födelseorter för män och kvinnor födda 1630 1729 i Löddeköpinge och Borgeby samt 1600 1699 i Kolbäck, Björksta och Lovö. Procenttal.

—

—

Födelseort

Mer än 50 km bort
Grannsocken
Samma socken
Okänd
Utsocknes
Antal

Lödde¬
köpinge

Borgeby

Kolbäek

M

M

M

K

2

K

K

Björksta

M

K

17
8 10 19
20 17
29
47
50
34
43
34
39
29 30
23 24
32
16
16
20
9
24
2
0
10
14
2
12
79 131
124 116 104 118 116 154

7
44
30
16

34
40
24

Lovö
M

K

43
43

47
30
4
15

7
8

11
99 142

Källor: Löddeköpinge C:1,2 och Borgeby C:l,2 LLA; Kolbäck F:l, Björksta C:l, F:1, Lovö
C:l, F:l, ULA.

personer från det närliggande Själland
från långväga flyttare. Minst 35 % av
såväl män som kvinnor som dog i pasto¬
ratet var födda i samma by. I Mellan¬
sveriges godsdistrikt var det sällsynt att
man dog i födelsesocknen. Denna stabili¬
tet tyder på att Trolles princip måste
ha efterlevts och att godsets tidigare
ägare måste ha haft samma inställning.
Stabiliteten är desto märkligare som
man kan anta att de skånska krigen
satte befolkningen i en osedvanlig rörel¬
se. Att den långväga inflyttningen var så
blygsam hänger förmodligen ihop med
jordägarens passiva roll: gården hade en
liten arbetsstyrka, den var inget herre¬
säte, ingen byggnation ägde rum, etc.
Var området ett etniskt isolat så¬
som antyddes i historisk-geografiskt lexi¬
kon? Det fanns en utpräglad stabilitet
men med en betydande invandring från
grannsocknarna. Om det fanns någon
kulturell enhetlighet i Barsebäck, Borge¬
by och Löddeköpinge, så hade den sitt
ursprung snarare i socio-ckonomiska lik¬
heter än i genetiska förhållanden.
Det finns dock ytterligare en sida hos
22

invandringen som förvånar. Inflyttningen
från orter inom en 5 mils omkrets är
inte spridd över hela detta område utan
är starkt koncentrerad. Huvuddelen av
migrationen skedde inom landskronaslätten. Om man ritar en triangel med
Lomma, Höör och Landskrona som
hörn inrymmer man nästan hela inflyttningsområdet. Redan vid lundaslätten
har invandringen avtagit och endast två
personer har kommit från Söderslätt.
Flyttningsfältct för Borgeby- och Löddeköpinge-borna stämmer mycket väl öve¬
rens med de bygdegränser för landskronaslätten som Åke Campbell beskrev
utifrån odlingssystem, hägnader och
byggnader.
Den gamla kulturgränsen mellan
Skåneland och södra Sverige kommer
fram också i flyttningsfälten. 8 personer
inflyttade från Halland och Blekinge.
Från det egentliga Sverige kom blott 4
från Västergötland och 5 från Småland.
En kom från Holstein, och, som nämn¬
des förut, 3 från Själland.
Med den befolkningsstruktur som
Borgeby och Löddeköpinge hade under

1700-talet är det tydligt att det sociala
mönstret här inte kan ha varit helt iso¬
lerat från resten av slättbygden.

Hushållsorganisation
Varje hemman drevs av ett hushåll
som också var dess arbetsstyrka. Kärnan
i hushållet var vanligtvis en familj, men
utöver dess medlemmar fanns också
många anställda pigor, drängar, flickor
och pojkar. Familjedelen av hushållet
var sällan en fullständig familj: många
av barnen tjänade någon del av sin ung¬
dom i andras hushåll.

Hushållets arbetsstyrka ger en finger¬
visning om storleken av den permanenta
arbetsinsatsen på hemmanet. I mellersta
Sverige fanns det på 1600- och 1700talcn en påtaglig skillnad i hushållsstruktur och hushållsstorlek mellan säteribön¬
der och självägande bönder med icke¬
agrara binäringar. Bergsmän och for¬
bönder hade som regel mycket större
hushåll med flera generationer familje¬
medlemmar än säteribönder på slätt¬
bygden. De senare hade utpräglade högoch lågsäsonger i arbetslivet, medan bön¬
der med binäringar behöll en högre ar¬
betsintensitet året runt. Den större hus¬
hållsstorleken uppnåddes antingen ge¬
nom högre barnalstring inom familjen
eller genom anställning av flera tjänste¬
folk.
Tabell 2 visar olika sidor av hushålls¬
storlek och -struktur i Borgeby pastorat
jämförd med ovannämnda herrgårdssocknar i Mälardalen under första delen
av 1700-talet. Vid första anblicken är
det ganska stor likhet mellan hushållen
under godskomplexen. Husförhörslängder och katekismilängder uppger en
storlek som med ett undantag kretsar
kring 4 personer. Men själva sättet som

denna storlek uppnås är annorlunda:
medan hushållen i mellersta Sverige ha¬
de en stor andel s k utökade familjer
med tre generationer levande under
samma tak, var andelen sådana hushåll i
skånesocknama obefintlig. Istället hade
man mycket större andel tjänstefolk i
hushållen. Ser man endast till bonde-

hushålllen hade mellan 81 % (Borgeby
1721) och 86 % (Borgeby 1696 och
1705) tjänstefolk. 1721 hade 62 % av
bondehushållen inga egna barn kvar på
gården trots att de barnlösa äktenskapen
var få. Det obesuttna gatehusfolket hade
en genomsnittlig hushållsstorlek av om¬
kring 2,8 i alla katekismilängder; de hade
i ringa utsträckning tjänstefolk och även
här var de hemmavarande barnen få.
Detta med få hemmavarande barn är
intressant. Den äktenskapliga fruktsam¬
heten i Borgeby pastorat var mycket
hög: den högsta jag har påträffat under
en undersökning av ett tiotal socknar
från olika regioner och med olika nä¬
ringsstrukturer. Statistiskt sett födde
varje kvinna 4 barn under varje 1O-års¬
period som hon levde inom äktenskapet
fram till klimakterium. I de mellansven¬
ska herrgårdssocknarna födde varje
kvinna omkring 3 barn under varje 10årsperiod hon var gift. Man har alltså
ingen anledning att misstänka att något
slags familjeplanering eller barnbegräns¬
ning tillämpades i Borgeby pastorat un¬
der 1600- och början av 1700-talen.
Det var ingen bnst på egna barn som
låg bakom den stora andelen hushåll
med tjänstefolk och hushållen utan
hemmavarande barn i arbetsstyrkan.
Sannolikt låg det en social förklaring
bakom. På 1740-talet fanns det skiftan¬
de uppfattningar om fördelen av egna
barns resp. tjänstehjon i gårds- och hus¬
hållsarbetet. En uttrycktes av prosten
23

Tabell 2
Genomsnittlig hushållsstorlek, procent hushåll med utökad struktur, procent hus¬
håll med tjänstefolk i 7 socknar vid början av 1700-talet.
Socken

Löddeköpinge
Borgeby
Löddeköpinge
Borgeby
Borgeby
Kolbäck
Lovö
Hubbo
Tortuna
Tillberga

År

Hushålls¬
storlek

1696
1705
1705
1709
1721
1724
1732
1732
1734
1737

4,0
3,9
3,9
3,9
3,8
4,0
4,8
3,9
4,0
4,1

Med
tjänstefolk

Utökade

74 %
59 %
58 %
71 %
66 %
40 %
63 %
51 %
40 %
29 %

0
0
0

0
10
28
19
21

%
%

%
%
21 %
19 %

Antal

34
34
50
34

29
170
52
82
132
107

Källor: katekesmilängder för Borgeby och Löddeköpinge. I.LA; husförhörslängder för Kolbäck, Lovö, Hubbo, Tortuna och Tillberga, ULA.
OBS! Dessa längder är alla ofullständiga därför att barn fram till 6 7 års ålder regelmäs¬
sigt uteslöts. Den verkliga hushållsstorleken bör ligga något över siffrorna här.

—

Olof Broman: ”om söner icke komma i
tid bort att tjäna gott folk, varde dc med
tiden mjölkkalvar och röt-ägg.” Jag tol¬
kar detta så att egna barn inte kunde
pressas att arbeta lika hårt som tjänste¬
folk. En liknande uppfattning kom till
uttryck i ett akademiskt arbete, cn se¬
rie föreläsningar om lanthushållning av
åboprofessorn Johannes Kraftman. Han
föreslår en hårdhänt behandling av
drängar och pigor: riket skulle må bätt¬
re om legofolket ”skulle utstå någon
hårdhet” hellre än att bonden med be¬
svär och kostnad ”hanterar det med be¬
synnerlig ömhet och försiktighet.”8 Tjän¬
stehjon föredras framför egna barn där¬
för att man kan få mer arbete ur dem.
Nekrologerna i Borgeby och Lödde¬
köpinge har information om när man
först började tjäna utanför sin egen
familj. Dessa notiser är vanligast för
perioden 1724 42 men därefter blir de
sällsynta. Det fanns en stor spridning för
såväl pojkar som flickor, de som var
yngst började vid 7 8 års ålder, andra

—

—
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var hemma till 20-års ålder. Det åldersår
som oftast uppgavs var emellertid 12.
Livet som tjänstehjon fortgick fram
till giftermålet. Både män och kvinnor
gifte sig relativt sent. Männen var i ge¬
nomsnitt
när omgiften borträknas
29 eller 30 år gamla, kvinnorna normalt
26 eller 27. Det fanns en påtagligt kul¬
turell överensstämmelse mellan Sverige
och Danmark i fråga om giftermålsåldern. Siffrorna för Borgeby pastorat
motsvarar såväl dc beräkningar H. C.
Johansen har publicerat för 26 danska
socknar under senare delen av 1700talet som mina tidigare undersökningar
av personer födda på 1600-talet i 5 mel¬
lansvenska socknar.9
Giftermål och övertagande av ett hem¬
man eller gatehus hängde nära samman
i Borgeby och Löddeköpinge. Detta var
en klar skillnad gentemot dc självägande
bygderna i Västmanland där överlåtelsen
av hemmanet och giftermålet inte var så
sammanbundet. Där bildade man ofta
utökade hushåll och det unga paret flyt-
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tade in med de äldre. Själva överlåtelsen
kunde ske senare under mindre drama¬
tiska former.
Därmed inte sagt att utökade familjer
aldrig förekom under Borgeby gård. Det
skal) framgå nedan att mänga konflikter
mellan unga och gamla antecknade av
Schlüter hade sin rot i boendeenheter
innehållande många generationer. Men
då skulle i regel del äldre paret begära
”undantag” och avstå gården till de
unga.

Det sociala livet i Borgeby och Löddeköpinge
Efter denna huvudsakligen statistiska
granskning av befolkningsstrukturen i
pastoratet vill jag återge en del kvalitativ
information om böndernas situation som
finns i Schlüters anteckningar. Jag skall
strukturera dessa data i form av indivi¬
duella fall, men också anknyta till de befolkningsrörclser som nyss beskrivits.
Severin Schlüter skrädde inte orden
när han skildrade sina församlingsbor. I
början av 1770-talet sammanfattade han
sina intryck av varför skånebonden var
så fattig. Bland orsakerna nämnde han
”allmogens dumhet, efterlåtenhet, och
brist på förnuftig kärlek för sig själv
och deras välmåga i framtiden och på
ålderdomen. Dumheten härrör av deras
omätliga ätande och drickande.” Bön¬
derna hade alltså ingen tanke på fram¬
tiden utan konsumerade all produktion
omgående. Liknande brist på planering
och sparande har rapporterats från andra
orter i Skåne och Danmark under 1700talet. Provincialschäfern (som hade upp¬
sikt över fåravcln i landskapet) Johan
Barck iakttog 1759 en obenägenhet hos
bönderna att gå ifrån det sedvanliga
”helst som han intet i sin tid ser sig hava

någon nytta därav.” Inspektörn S. Klestrup på Giesegaard i mellersta Själland
skildrade de danska hoveriböndernas
livstil 1782: de hade ringa intresse av att
spara, på ålderdomen skulle de ta under¬
stöd av sina barn eller bli tiggare, me¬
dan de satt vid gården strävade de att
leva för dagen. En liknande inställning
har Börje Hanssen funnit för bönderna
i Österlen under 1600-talet.10
Hur tedde sig då ålderdomen för Borgeby-bönderna under 1700-talet? Efter
19 år i pastoratet antecknade Schlüter att
det var en ”sälsam ting att en bonde dör
vid hemmanet i dessa församlingar, jag
vet ej mer än 8 stycken under all min
tid” (18/11 1759 Lödd.). Vanligtvis,
sade han, tog såväl frälsebönder som
gatehusmän s k undantag eller avradstag efter något över 20 år. Undantag be¬
tydde att en åbo avstod ett hemman
men i
normalt till en son eller måg
gengäld fick en fastställd årlig inkomst
av den nye åbon för resten av livet.
Detta kunde ta formen antingen av fär¬
diga produkter eller bestå av någon liten
jordplätt att odla och utsädet därtill. En
löddeköpingeänka hade t ex ett undan¬
tag efter överlåtelsen av hemmanet nr 19
bestående av 4 skäppor råg och 4 skäp¬
por korn i utsäde (10/1 1788 Lödd.).
Detta gav inte mycket marginal, så hus¬
hållningen måste ha varit noggran. Pros¬
ten skrev om ett annat undantagspar, att
de hade ett ”gott undantag, men ingen
hushållning med vad de bekommo. Rå¬
kade i fattigdom” (9/5 1783 Lödd.).
Kvinnan måste också gå omkring och
tigga.
När ett undantagsförhållande hade
etablerats, var det lätt att problem av
ekonomisk ursprung fick ett socialt ut¬
lopp. Sitter undantagsfolket länge kvar
tilltager enligt Schlüter fattigdomen och
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”de yngre som tillträtt hemmanen äro
ledsamma vid de gamla, varav mycken
oreda, kiv och trättor komma” (18/11
1759: Lödd.). Det sätt människor har att
såväl komma in i som att lösa konflikter
säger mycket om deras totala sociala
situation.
Några konfliktlösningar av generationsproblemen är värda full presenta¬
tion. En gäller änklingen Chirster Christersson, f d utsockne frälsebonde på nr
27 i Löddeköpinge, som dog 1787. Han
hade då varit änkling i 23 år men hade
tagit undantag bara 4 år tidigare när
hans dotter blev gift med en dräng från
Barsebäck, som övertog hemmanet.
Denne dräng var ”arg och illmarig” och
behandlade svärfadern illa. Denna be¬
handling blev så beryktad att grevinnan
Viveka Bonde, arvtagerska efter Fredrik
Trolle, besökte den gamle i hushållet och
flyttade honom till en annan av hans
döttrar i samma by, där, som det be¬
rättas, ”den gamle mådde väl.” Schlüter
fortsätter: ”hans flyttning gjorde en stor
uppmärksamhet. Ty det var en skam som
ingen övergått. Denna händelse har gjort
nytta för allt gammalt inhyses folk. Ty
många ställen är de lydande.”
Assar Håkansson, f d insockne frälse¬
bonde på nr 5 i Borgeby, råkade i en
liknande situation, lämte sin hustru
överlät han hemmanet till sonen Åke vid
dennes bröllop. Sonhustrun kunde emel¬
lertid inte ”lida sina svärföräldrar, varav
mycket ovänskap följde.” Trätorna blev
någorlunda ”bilagda sedan de gamla
byggde hus för sig själva.” Men dess¬
utom upprättades en ”skrift” dem emel¬

lan att den som bröt vänskapen ”skulle
plikta 10 d smt” (6/2 1760: Borg.). Var
detta ett utslag av Trolles patriarkalism?
Inget statligt organ kunde stifta och
övervaka sådana överenskommelser vid

26

den tiden.
En annan pensionärskonflikt hade ett
tragiskt förlopp. Änkan Kristina, som
bebodde nr 14 i Borgeby, avstod hem¬
manet till sin son när hennes man dog.
Men de åtta år hon levde på undantag
var mycket besvärliga, ”ty sonhustrun
kunde icke lida denna sin svärmoder
utan retade mannen (som ägde litet för¬
stånd) till mycket orätt.” När änkan se¬
dan blev allvarligt sjuk uppmanade son¬
hustrun mannen ”att han skulle kasta
henne ut på dörren.” Så skedde även
och änkan dog efter några dagar (5/4
1760: Borg.).
Ytterligare en änka, Inger, som förut
hade bebott nr 23 i Löddeköpinge hade
problem med sonhustrun. Änkan var en¬
vis så Schlüter hade ”mycket besvär att
hålla frid i detta hus.” Hon fick sitt år¬
liga undantag ”dock icke utan käbbel”
därför att sonen tyckte ”det var för
drygt.” Om sonen tillade prästen att han
även var bedräglig i sina tiondeleveranscr (18/9 1782: Lödd.).
Det fanns några fler fall av gammalt
folk som misskötes av sina vuxna barn.
Det gäller t ex före gatuhusman Nils
Jeppesson i Löddeköpinge som råkade i
”stort elände sedan dess hustru dog.”
Hans dotter vägrade att vårda honom.
Nils hade heller inte haft någon ”om¬
tanke om sin bergning i ålderdomen.”
Hans koja var den ”eländigast i häradet”
och hans sotsäng var såsom en ”myr¬
stack av ohyra” (30/3 1784 Lödd). En
gammal vandringsman som dog 1724 var
helt negligerad av sina anhöriga: ingen
av dem ville ”taga sig något av honom.”
Han fick begravas utan kista (17/3 1724:
Borg.). En undantagsman, Per Larsson
från nr 8 i Löddeköpinge, hade levt 16
år i ”missförstånd, kiv och trätta” sedan
äldsta sonen övertog hemmanet. ”Den

gör sig illa emot sig själv,” framhöll
Schlüter, ”som avstår hemman till sina
barn, då de icke äro väluppfostrade.”

(31/3 1785: Lödd.).
Det är dock sannolika att konflikterna
kring undantagen har sin bakgrund sna¬
rare i ekonomin än i uppfostringsmeto¬
derna. De som övertog hemmanet hade
en stor försörjningsbörda. De hade både
undantagsfofket och sina egna barn som
inte var färdiga för arbete. Undantagsförhållandet kunde slå mycket olika på
olika hushåll beroende på hur länge de
pensionerade levde. Det låg nära till
hands att under en period av ansträngd
hushållsekonomi önska sig kvitt från be¬
talningen av undantagen. Och detta var
detsamma som att önska livet ur de
gamla.11 Dessutom kunde systemet bilda
en ond cirkel. Den som försörjde sina
föräldrar under en längre tid kunde själv
önska att komma i åtnjutande av undan¬
tag när arbetet kändes tungt. Därmed
hade han inget större incitament att
själv spara ihop till sin ålderdom eller
göra långsiktiga förbättringar på hem¬
manet. På detta vis gick vanligtvis all
produktion till konsumtion. Bara de få
som inte hade undantagsfolk och som
hade få barn kunde vara säkra på att få
något produktionsöverskott.
Generationskonflikter var inte bara en
fråga om undantagsfolkets ställning.
Unga barn och ungdomar kunde råka
illa ut ifall en av deras föräldrar dog och
den andra av föräldrarna gifte om sig.
Då skiftades arvet genast och ibland
skickades barnen sedan bort. De kunde
inte längre ha krav på att överta hem¬
manet, när de blev vuxna. Detta be¬
teendemönster var inte unikt för Borge¬
by och Löddcköpinge utan fanns enligt
den skånske plantören Mattias Solberg
även på Söderslätt under 1700-talet. Sol-

berg skriver, att det händer ”ganska
ofta, att en gubbe emot 70 år gammal
gifter sig med en ung piga av 18 å 20
års ålder och därigenom utestänger sina
vuxna barn från sitt hemman.” Även
gamla gummor gifte sig med unga
drängar.12 Om Per Truedsson får man
vela all när hans fader omkom, ingick
modern nytt gifte, och han ”med sina
övriga syskon (måste) gå omkring att
tigga” (31/3 1787 Borg.).
Schlüter försökte opponera sig mot ett
omgifte mellan en änka och en änkling
1759. Mannen hade två döttrar 6 och 5
år gamla, änkan hade två söner 12 och
17 år gamla. Dödsboet i ena fallet var
rätt ansenligt: de två pojkarna fick var¬
dera 2.867 d smt i fädernearv varav
drygt 100 d smt bestod av ”dukater och
annan hård mynt.” Prästen kommente¬
rade: ”att deras moder trädde i nytt
gifte, länder barnen till mycket skada,
jag har på alit sätt sökt hindra detta
giftermål, helst deras moder är över 50
är. Men hon rusar till sin olycka” (25/2
vigsellängd Lödd.).
Många giften mellan unga drängar
och gamla änkor blev olyckliga, i synner¬
het om kvinnan levde länge. Schlüter
försökte hindra sådana äktenskap. ”Gif¬
termål mellan gamla änkor och unga
drängar anser jag närmast för sodomi
och därför avråder det så mycket jag
förmår” (Borgeby C:l, s. 137). Om en
änka som gifte sig för tredje gången vid
52 års ålder skrev han att det sista äk¬
tenskapet ”blev både långt och besvär¬
ligt” (26/12 1786: Borg.). Om ett annat
fall skrev Schlüter: mannen ”längtade
var dag att bliva henne kvitt. Det går så
när en gammal änka tager en person,
som är så långt avskild i åren ifrån
henne” (18/1 1877: Borg.). Gamla män
som gifte sig med yngre kvinnor kunde
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också få det besvärligt. Så var fallet med
en snickare som blev omgift för tredje
gangen. Han var van att ”trakasera sina
hustrur med hugg och slag.” Men den
tredje hustrun ville inte vara med om det
utan satte igång och ”piskade upp ho¬
nom” i stället. Schlüter bifogade: ”detta
är Guds vedergällningsrätt” (25/12
Borg.).
Prästen beskrev också en del trasiga
äktenskap i sina nekrologer. Dc är av
mycket olika slag. Det finns en tragi¬
komisk berättelse om jordgumman Signes
äktenskap med en man som rymde med
en annan kvinna till Köpenhamn. Signe
reste efter och följde dem till en loge.
Hon var i tanken ”att mörda en av dem
men blev av Gud hindrad.” När man¬
nen skickades tillbaka till Skåne för
rättegång för sitt brott
ett brott för
vilket lagen krävde kroppsstraff
bad
hon för honom ”hos befallningsmannen
och gav honom 8 d smt att hennes man
ej skulle bliva hård piskad.” Ty fort¬
farande hade hon ”någon kärlek för
honom” (12/1 1746 Borg.). Andra fall
var enbart tragiska som när en 42-årig
hustru på grund av ett ”missnöjt” äkten¬
skap beslöt sig för att kasta sig i Löddeån och drunknade (odat. 1765 Lödd.).
Vidare finns det en del sedvanliga sned¬
steg rapporterade av Schlüter (19/2 1748
Borg., 22/10 1769 Lödd., 20/4 1772
Borg.). En hustru hade länge haft ett
förhållande till en av Schlüter namngi¬
ven dräng. När hennes man dog ville
hon inte kosta på sig en likpredikan.
Prästen påstår att ”sådan minskning uti
inkomsterna (han fick betalt för likpre¬
dikningar) härrör av den osämja som va¬
rit emellan man och hustru. Ty hon var
glad att hennes man kom bort och att
hon kan få en annan igen” (31/8 1773
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Borg.).
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Vad gjorde då bönderna i Borgeby
och Löddcköpinge med sin jordbruks¬
produktion sedan skatterna och räntorna

hade avdragits. Schlüter har den upp¬
fattning att de dels söp upp den, dels i
princip minskade arbetsinsatsen så att
Överskottet inte blev särskilt stort. Det
är omöjligt att efter 200 år göra en be¬
dömning av riktigheten i prästens ana¬
lys. Han använder sina egna karakteris¬
tiska begrepp i nekrologerna, såsom
”mycket benägen till dryck,” ”en lat¬
hund, fyllehund och slagskämpe” eller
fattig ”genom lättja och försummelse.”
En viss risk finns självfallet att dessa
omdömen är subjektiva: hur ofta måste
man använda rusdrycker för att vara
”mycket benägen”? hur mycket kan man
missköta jorden för att vara en ”lat¬
hund”? Att folk drack brännvin på
1700-talet är ingen hemlighet: men vi
vet inte hur utbredd alkoholismen var.
Det finns två alternativ i bedömningen
av Borgeby pastorat: antingen var alko¬
holism där mycket vanligt eller också
hade prästen en närmast patologisk aver¬
sion mot rusdrycker. Något speciellt drag
måste det ha funnit hos honom, annars
skulle han inte ha antecknat denna sida
hos sina församlingsbor med sådan iver,
däremot sällan något som hedrade dem.
Schlüter berättade om en man som
”lärdes av sin fader som var krympling
att supa och samlas på krogen, dit denne
red och som vanligt var i Borgeby, att
sitta på krogen 5. 6 dagar i slag. . .
Denna fördömda krog fick jag över¬
ända 1753. . . Under sina hälsodagar
och sitt fylleri (brukade han) på gatorna
missbruka pslam nr 332 den han ofta
sjungit” (6/2 1760 Borg.). Om en annan
borgebybo som dog 1773 noterade präs¬
ten att han var en ”ganska stor lathund
och mycket benägen till fylleri.” Han

tillade att så hade också de flesta församlingsborna varit när han kom dit
1742. ”Dock sedan den rättfärdiga
Guden undanröjt de gamla åbor,” och
Trolle vidtog förmaningar och bestraff¬
ningar ”emot det förbannade fylleriet. . .
har tillståndet något förändrat sig” (2/9
1773 Borg.). Om en annan nämnde
Schlüter som ett undantag att Nils
Bengtsson var ”en bland alla de övriga
vid min ankomst 1742 som kunde anses
för nykter och förståndig.” Till ytter¬
mera visso hade just denne Nils räddat
prästen från att bli ihjälslagen av en
dräng två år efter ankomsten till pasto¬
ratet (16/4 1776 Borg.).
Även kvinnorna söp sig berusade, när
det fanns tillfälle. Om en änka anteck¬
nade prästen: ”hon söp under sin väl¬
makt och försummade sina hushållssyss¬
lor och mannen gjorde likaså. De råkade
i stor fattigdom” (11/12 1773 Borg.).
Vid en ung hustrus frånfäile anfördes att
hon hade fött tre barn som dock inte
överlevde modern: ”deras vistande var
kort, ty modern var i hög grad benägen
till fylleri” (15/11 1782: Lödd.).
Ett samhälle utan framtid?
Kan man dra några slutsatser från Schlü¬
ters anteckningar om det sociala livet i
Borgeby och Löddeköpinge? Det som är
mest intressant är lokalsamhällets bris¬
tande framtidsplanering. Folk levde för
dagen och sparade inte. Det var inte
bara bebyggelsen som var oplanerad. Så
var också familjestorlek, jordbruk, hushållskonsumtionen och åldringsvården.
Det vore antagligen lönlöst att leta
efter direkta orsaker till denna planlös¬
het. Men det finns några sammanhang
som är värda att nämna. De områden
där lokalsamhället var välplanerat under
1700-talet, i bebyggelse, i barnantal, i

hushållning med naturresurser och i åld¬
ringsvård, var orter där självägande bön¬
der dominerade och där adeln histo¬
riskt hade en underordnad betydelse:
t ex i Bergslagen och på Gotland.13 Man
frestas att förknippa planlösheten med
patriarkalismen även om sambandet mel¬
lan patriarkalismen och böndernas plan¬
lösa sociala liv än så länge är oklart.
Schlüter beskriver ett samhälle där
den materiella nöden tycks vara liten.
Godsägaren är rentier och blandar sig
föga i godsens arbetsorganisation. Bön¬
derna hade ett visst ekonomiskt utrymme
för att spara men istället föredrog de
att konsumera den produktion som blev
över i form av mat och dryck. Arbets¬
takten kunde dessutom minskas. Åborna
var snabba att överlåta hemmanen till
andra på undantagsvillkoren; ”somliga
av lathet, andra att de ej kunde uthärda
med arbetet” (18/11 1759 Lödd.).
Trots att böndernas ekonomi inte var
direkt dålig förekom ofta grava sociala
problem. Borgeby och Löddeköpinge
var små socknar; ändå har jag här fun¬
nit flera fall av generationskonflikter
och bristande omsorg om såväl gamla
som unga än i alla de socknar tillsam¬
mans som jag har undersökt. Men även i
de material som jag tidigare har pene¬
trerat var det just i herrgårdssocknar
med stor geografisk rörlighet som liknan¬
de sociala problem kunde noteras.
Folk levde inte bara någorlunda gott
i Borgeby pastorat. De levde också tätt
inpå varandra. Man skulle vara frestad
att tro att de sociala relationerna här
skulle fungera väl. Så var det dock inte.
Situationen kan vara en påminnelse om
att ett socialt nätverk mellan människor
inte alltid fungerar på ett tillfredsställan¬
de sätt, även om det existerar: allt beror
på innehållet i de mänskliga relationerna.
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Noter:
Lantmäteriakter L25 2:1 (1722), 2:2 (1767),
2:3 (1780); L136 4:1 (1773), 4:4 (1788) Lantmäteristyrelsens arkiv, Gävle. Se också Johan
Schlüter, Dissertatio historica villam nobilem
pres. E, S. Bring
Borreby et annexa bona
1

. ..

(Lund, 1793).
Trolle uppträde som rentier på åtminstone
ytterligare en av sina många gods: Eriksholm

senare omdöpt till Trolleholm. Se C. J. TrolleBondc, Trolleholm förr och nu III (Lund,
1906) ss 25 26. Om by formen se S. Dahl,
Torna och Bara. Studier i Skånes bebyggelseoch näringsgeografi före 1860 (Lund, 1942)
ss 50 54.
2 Nekrolog
4/5 1770 i Borgcby C:l, och för
Nils Åkesson 29/8 1774 i Borgeby C:2, LLA.
I fortsättning kommer hänvisningar till be¬
gravningsboken att ske i texten omedelbart
efter varje fall.
3 B. Hanssen, Österlen. En studie över social¬
antropologiska sammanhang under 1600- och
1700-talen i sydöstra Skåne (Ystad, 1952) ss
139—175. Se även Dahl, op.cit. ss 153 163
och A. Campbell, Skånska bygder under förra
hälften av 1700-talet (Uppsala, 1928) ss 156
160.

—

—

—

—

Även på Själland fanns en liknande handel
baserad på regionala ekologiska skillnader: S.
Gissel, Landgilde og udsaed på Sjaelland i de
store mageskifters tidsalder (Köpenhamn,
1968) ss 211—218, 231—243.
4 M. Weibull, ”Prosten Severin Schlyters an¬
teckningar ur Borgeby kyrkoarkiv,” Skånska
samlingar 11:1 (Lund, 1892) s 30.
5 LI. Schlyter i Lunds stifts herdaminne utg.
av G. Carlquist ser 2:4 (Lund, 1952) ss 447
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464.
6
Se min ”Preindustrial Economy and Popula-
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tion Structures,” Scandinavian Journal of
History 1977:2.
7
Se ibid, och H. Chr. Johansen, ”Geografisk
mobilitet i det 18.århundrede belyst ved ek¬
sempler fra Langeland,” i Studier i dansk be¬
folknings historie 1750 1890 (Odense, 1976)
ss 189—206.
“ O. Broman, "Owaldig bondes lefwerncs beskrifning och utlåtelse om hemansbruk och
hushåldning uti Cimbernäs under himelstecknet Biörn hin store 1747,” Glysisvailur III
(Uppsala, 1954) s. 829. J. Kraftman, Utdrag af
academiska föreläsningar uli landthushålningen år 1746 (Stockholm, 1747) s 39.
7
H. Chr. Johansen, Befolkningsudvikling og
familiestruktur i det 18. århundrede (Odense,
1975) ss 85—89, samt D. Gaunt, op. cit.
111 Borgeby C : 1
s. 148 (avviker väsentligt från
M. Weibulls utgivning i op. cit. s. 67). ”En
berättelse om jordbruket i Malmöhus län år
1759,” meddelad av C. G. Weibull, Historisk
tidskrift fiir Skåneland II (1904 1908) s. 375.
B. Hunssen, "Hushållens sammansättning i österlenska byar under 300 år,” Rig vol 59
(1976) ss 44— 46. P. O. Christiansen, ”Livs¬
former og livsløb i cn godsregion” (otryckt
ms univ av Köpenhamn 1975)
11 C. J. Trolle-Bondc, op. cit. s 411, har ett
liknande resonemang. Se också H. Fussing,
Herremand og faestebonde (Köpenhamn,
1942) ss 294—296.
12
M. Solberg, ”Folklivet pä söderslätt under
senare hälften av 1700-talet,” Historisk tid¬
skrift för Skåneland VI (1915—1916) s 411.
11 N. G. Bru/elius, Allmogclivet i Ingetstads
härad i Skåne (ursp. 1876, 2:a upp. Lund,
1930) visar på klara socio-kulturella skillnader
mellan hoveribönder och självägande bönder i
Österlen ss 122 138.
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1614 utfärdade Christian IV privilegier
för staden Kristianstad. Därmed degra¬
derades medeltidsstaden Vä till en van¬
lig bondby. Den kom att vila på minnet
av en svunnen storhet: Gatunätet, ett
trettiotal källare, Mariakyrkan samt res¬
terna av Helgeandshuset och S:ta Gert¬
ruds kapell kan f ö än idag berätta om
det medeltida Vä.
1 början av 1800-talet var Vä en täm¬
ligen stor och väl samlad by med nära
40 gårdar. Det mönstret förändrades
nästan helt genom enskiftet och en om¬
fattande eldsvåda år 1825. Därefter kom
bebyggelsen i huvudsak att bestå av ett
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större antal ”gatehus”. Det ”ansiktet"
möter också dagens besökare.
Resterna av den medeltida staden
kulturlager och anläggningar under nu¬
varande markytan
är skyddade ge¬
nom fornminneslagcn. Men detta un¬
danröjer inte helt kravet på ny tomt¬
mark från det snabbt expanderande
Kristianstad. För att möjliggöra ett ställ¬
ningstagande men också som ett led i
arbetet med en bevaringsplan genomför
landsantikvarien en inventering av be¬
byggelsen i Vä. Inventeringen sker med
medel från länsstyrelsen.
A. W.
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Härslövs kyrka under restaureringen 1977. Foto Hampus Cinthio.

Härslöv

Provknackningar i absidvalv och tri-

Det yttre murverket i Härslövs kyrka
(Rönneberga hd.) var under tiden januari
till mars föremål för byggnadsarkeologisk
undersökning, föranledd av omputsning.
Kyrkan
vilken är uppförd i sandstenskvader — är av romanskt ursprung
med absid, senmedeltida, brett västtorn
samt vid mitten av 1800-talet uppförda
korsarmar.

—

bunbåge har avslöjat romanska målningar av hög kvalitet. Dessa målningar kommer med all sannolikhet att framprepare-

ras i samband med vissa planerade inre
arbeten.
Utförligare rapport med förhoppnings¬
vis intressanta resultat är alltså att vänta.
H.C.
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246831-2, c/o kamrer Allan Persson, Karhögstorg 4 a, 223 55
Årsavgiften,

—

LUND.
Äldre häften av tidigare utgivna
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