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Ystadsprojektet och domänstrukturen
av Tomas Germundsson, Nils Lewan och Jens Möller

Inledning
Under den gemensamma rubriken Skånskt kultur¬
landskap under 6 000 år — det s k Ystadsprojek-
tet — har en krets forskare vid Lunds universitet

samlats kring uppgiften att närmare studera hur
människan tagit i anspråk och hanterat ett stycke
sydsvenskt landskap, från det ”skåningen blev
bonde” och fram till våra dagars ”jordbrukspo¬
litikens landskap”. Projektet stöds av Riksban¬
kens Jubileumsfond, och anslagsmässigt har vi
sommaren 1985 hunnit halvvägs.

Praktiskt har ämnesområdena kvartärgeologi
och växtekologi, arkeologi och medeltidsarkeologi
samt historia och kulturgeografi enats om hära¬
derna Ljunits och Herrestad kring Ystad som ge¬
mensamt forskningsområde. Inget område är helt
idealiskt, men det gemensamma arbetsområdet är
en viktig förutsättning för möjligheterna att ge¬
nomföra uppgiften. I detta fall fyller det också
önskemålet att inrymma skilda naturtyper, från
strandområde och kustslätt till backlandskap och
ås. Självfallet måste vi också blicka bortom
Ystadsområdets horisont för att ej frestas till allt¬
för långt gående slutsatser på basis av emellanåt
knapphändigt material.

Målsättningen är kort sammanfattad
att beskriva de förändringar bygd och landskap

genomgått sedan jordbrukets införande inom
ett utvalt område i Sydsverige och att ge en för¬
djupad tvärvetenskaplig syn på förändrings¬
processerna,

att analysera orsakerna bakom dessa förändring¬
ar och därvid speciellt uppmärksamma sam¬
band mellan å ena sidan förändringar i
markutnyttjande, vegetation och fauna, pri¬
märproduktion och konsumtion och å den
andra utveckling av befolkning, ekonomi, tek¬
nologi, samhällsstruktur etc..

att sätta in undersökningsområdet i vidare sam¬

manhang samt
att bidra till kunskapsöverföring och utveckling

av nya metoder för tvärvetenskapligt sam¬
arbete.

Väsentligt för oss är således det långa tidsperspek¬
tivet och det flervetenskapliga angreppssättet men
också uppgiften att blicka mot framtiden; vi får
inte helt förlora oss i det förflutna, trots att det
är en central målsättning att söka en ”tvärveten¬
skaplig utvecklingsmodell”. Härvid ställs mot var¬
andra en hypotes om stegvis utveckling — må¬
hända särskilt intressant för äldre tidsskeden —

och betraktelsesättet om förändringen som stän¬
dig och kontinuerlig — så som man kanske hellre
ser saken för mera närliggande tid.

Verksamheten är fördelad på delprojekt, som

antingen omfattar hela den långa perioden eller
tidsmässigt mer begränsade skeden (jfr fig 1). Hu¬
vudansvaret för dessa delprojekt ligger på forskare
från enskilda institutioner, men arbetet som så¬
dant förutsätter samverkan mellan representanter
för olika discipliner. Löpande kontakter, tillfäl¬
liga och permanenta arbetsgrupper skall jämte ge¬
mensamma seminarier tjäna huvudsyftet att belysa
landskapets förändring och krafterna där bakom.

Medverkan av ytterligare ämnen skulle otvivel¬
aktigt vara värdefull, och den förekommer också
i viss utsträckning. Ett ännu bredare samarbete
över ämnesgränser bromsas närmast av organisa¬
toriska skäl; verksamheten ligger redan nära grän¬
sen för vad som ordentligt kan överblickas.

Publiceringen inom projektet utgöres hittills av
förklarliga skäl av olika delrapporter, dels i be¬
fintliga serier, dels i projektets interna arbetsrap¬
porter. I anslutning till denna uppsats har emel¬
lertid förtecknats huvudsakligen arbeten med an-
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Fig. I. Ystadsprojektets uppläggning.
Tidsvertikala studier (A)
Al. Regional vegetationsutveckling
A2. Lokal vegetationsutvecking
A3. Paleohydrologiska förändringar
A4. Markerosion orsakad av odling
A5. Vegetationsrekonstruktioner
A6. Den naturliga produktionsbasen för samhällsbildningar

vid olika tidsskeden

Skedesstudier (B)
Bl. Förändringar vid jordbrukets införande

B2. Expansion i mellanneolitisk tid
B3. Kulturlandskapet under bronsålder och järnålder
B4. Den medeltida bybygdens framväxt
B5. Bebyggelseutveckling, produktion och social organisation

under medeltiden
B6. Storgodsdrift och bebyggelseexpansion från 1500-talets

mitt

B7. Kulturlandskapet från sent 1600-tal till skiftena under
1800-talet

B8. Den agrara expansionen
B9. Från produktions- till servicesamhälle

knytning till temat stordomänerna och 1800/
1900-talets landskap.

Den samlade slutrapporteringen ligger fortfa¬
rande långt fram i tiden. Enligt planerna skall den
utgöras av dels en mera populärvetenskaplig
svensk utgåva, dels en engelsk version mer direkt
inriktad på den vetenskapliga publiken.

Efter tre år kan givetvis iakttagelser göras och
slutsatser dras beträffande projektets utveckling
och funktion, styrka och svaghet. Att här gå in
på detta skulle föra väl långt. Avsikten är istället
att något utveckla vad som hittills framkommit
med anknytning till temat för detta häfte av Be-
byggelsehistorisk tidskrift.

Detta betyder att intresset koncentreras till verk¬
samheten inom de två tidsmässigt senaste delpro¬
jekten (B8 och B9 i figur 1). Dessa behandlar dels

den agrara expansionen under 1800-talet, dels vårt
århundrades vidare förändring från ensidigt pro¬
duktions- till mer utvecklat servicesamhälle. Den¬
na period, i Skåne från enskiftet till våra dagar,
betraktas inom projektet som en tid av ständiga
och kontinuerliga förändringar, dock givetvis så
att även under denna tid skilda faktorer växlat i

betydelse.
Ett även för skånska förhållanden ovanligt kon¬

centrerat markägande ännu vid början av
1800-talet riktade från begynnelsen våra blickar
mot bland annat domänstrukturens betydelse för
landskapets förändring. Vid närmare studium vi¬
sade sig temat intressant att bearbeta såväl beträf¬
fande förra århundradet som för vår egen tid.
Även om arbetet långt ifrån är slutfört, kan ned¬
an presenterade undersökningar få exemplifiera
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Fig. 2. Ystadsområdet 1825 och 1973. Svarta arealer tillhör stordomäner. Källa: Möller 1985.

vart vi hittills nått i denna del av arbetet med

Ystadprojektets senaste period. — I detta sam¬

manhang lämnas våra andra delstudier åt sidan.

De stora domänerna
Ystadsområdet är en godsdominerad bygd och har
varit så under lång tid. Figur 2 visar stordomä¬
nernas utbredning 1825 och 1973. Vid den första
tidpunkten ägde godsen över 80% av all mark i
undersökningsområdet medan siffran sjunkit till
knappt 50% idag. Det är en omfattande föränd¬
ring som berör hela Ystadsområdet, och därför
har en stor del av arbetet inom de kulturgeogra¬
fiska delprojekten hittills koncentrerats kring de
stora domänerna.

De svarta områdena på 1825 års karta ägs av
ett tiotal gods. Störst är Marsvinsholm, Krage-
holm och Högestad på vardera flera tusen hek¬
tar. De icke godsägda markbitarna tillhör staden
Ystad, kronan eller kyrkan. Endast längst i väs¬
ter finns självägande bönder. De ovan antydda
förändringarna skedde successivt under hela pe¬

rioden, även om det sena 1800-talet kan sägas va¬
ra den mest händelserika tiden. Dels sålde godsen
av stora markarealer, dels splittrades resterande
delar av stordomänerna på mindre enheter.

Det är uppenbart att stora förändringar sked¬
de under 1800-talet, men vi måste vara försiktiga
när vi närmare ska försöka penetrera de bakom¬
liggande orsakerna. Godsen genomgick under
denna period omfattande reorganisationer. Fram
till 1800-talets mitt drevs enheterna som feodal-
liknande jordbruk. Det huvudsakliga arbetet ut¬

fördes av dagsverksskyldiga bönder och torpare
(hoveri), och säteriernas produktion gick i huvud¬
sak till att täcka behov inom godsens ram. I mit¬
ten på 1800-talet började hela det skånska
jordbruket med godsen i spetsen inrikta sig mera

på avsaluproduktion. Flera orsaker låg bakom
detta: skifte, höjda spannmålspriser, de slopade
spannmålstullarna i England, innovationer inom
transport- och redskapssektorerna, förbättrad
växtföljd m m. Vad som är orsak och verkan i det¬
ta fall är naturligtvis svårt att avgöra. Produktio¬
nen började nu avsättas på en marknad och
vinsten användes för nyinvesteringar. Även arbets¬
organisationen förändrades. Det gammalmodiga
hoveriet ersattes med statarsystemet och godsen
övergick allt mer till att bli kapitalistiskt prägla¬
de storbruk.

Under denna period gjordes således stora inves¬
teringar inom jordbruket. Nya maskiner som t ex
slåttermaskinen och självbindaren introducerades
och moderna tekniker såsom märgling och dikning
började införas (Möller 1984). Självfallet var in¬
tresset för kommunikationer, främst järnväg, ock¬
så stort från godsens sida. Som exempel kan
nämnas Malmö-Ystad Järnväg som i huvudsak fi¬
nansierades av de sydskånska godsen för att forsla
spannmål och skogsprodukter till utskeppnings-
hamnen Malmö.

Att sälja mark var ett sätt — ursprungligen
egentligen det enda — att få kapital till de omfat¬
tande Investeringarna. Ofta var det mark som låg
långt från huvudgårdarna som såldes av. Troligt¬
vis hade sådana områden bara haft marginell be-
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tydelse för godsens drift. Försäljningen innebar
också att godsen fick tillgång till extra arbetskraft
som kunde behövas vid skörd och andra bråda pe¬
rioder. Före försäljning styckades nämligen mar¬
ken ofta i smålotter, så små att de nyblivna ägarna
mer eller mindre blev tvungna att ta de extraar¬
beten som erbjöds. Arvsskiften spelade troligtvis
också en viss roll. Om arvingarna var många, var
en tvungen att lösa ut de andra och för det kräv¬
des kapital.

Den förändrade organisationen på jordbruken
fick alltså stor inverkan för ägostrukturen. Ännu
mera intressant för oss inom projektet är att stu¬
dera hur landskapet kom att omgestaltas under pe¬
rioden. Det mest tydliga och uppenbara var den
mängd nya byggnader som uppfördes, t ex eko¬
nomilängor och statarbostäder. När vi idag pas¬
serar en väl bibehållen godsmiljö ser vi ofta en

mängd tegelbyggnader uppförda i samma stil och
under samma period, 1860-80. Den nya arbetsor¬
ganisationen innebar också en helt annan skala i

jordbruket; hoveriböndernas små lotter ersattes
med godsens i vissa fall enorma fält.

Samtidigt som godsen sålde av mark effektivi¬
serades driften på de bibehållna delarna. De me¬

del de hade att nå detta mål skilde sig från fall
till fall. Vi kan urskilja fyra olika sätt att organi¬
sera de större enheterna under 1800-talet:

1) gängse arrendebruk
2) småbruk kombinerat med arbete på hu¬

vudgården
3) egenbruk med statare
4) plattgårdsdrift

Krageholms gods ger exempel på de tre först¬
nämnda driftsformerna; i slutet på 1800-talet och
i början på 1900-talet förekom faktiskt alla tre
driftsformerna där i någon utsträckning. Den fjär¬
de varianten ovan — plattgårdsdrift — får illust¬
reras med exempel från Skårby socken.

Krageholms gods omfattade på 1800-talet hela
Sövestads socken (med undantag av kyrkans mark
och klockarebostället), samt delar av Bjäresjö och

Liksom så många andra skånska gods reorganiserades Marsvinsholm vid mitten av 1800-talet. Hoveriet avskaffades, mark såldes av, statare
anställdes för att bruka huvudgården. Lantarbetarbostäder vid Marsvinsholm.
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Statarlängor på Krageholm 1921. Foto Nordiska muséet.

Hedeskoga socknar (se figur 3). Fram till början
av 1800-talet bedrevs jordbruk av frälsebönder i
Sövestads och Årsjö byar. I Sövestads by genom¬
fördes skiftet 1831 och de jämnstora lotterna för¬
delades på ett 20-tal arrendebönder. Dessutom
lades 18 mindre s k husmanslotter ut. I Årsjö ge¬

nomfördes skiftet samma år. Cirka 30 år senare

— i början av 1860-talet — skedde en driftsom¬
läggning på godset. En mängd nya husmanshus
byggdes i de bägge byarna, och i Årsjö uppstod
en renodlad statarbebyggelse i samlad form med
14 hus i två parallella rader. Nybyggnationen fort¬
satte på 1870-talet med ett drygt dussin torp eller
inhysehus i Sövestads by. Ett nytt brukningsmöns-
ter introducerades i de bägge byarna, oberoende
av de gamla skiftesgränserna. Det är uppenbart
att den omfattande nybyggnationen var ett resul¬
tat av godsets driftsomläggning. Förändringarna
i landskapet blev naturligtvis också genomgripan¬
de. Figur 3 visar godsets brukningsförhållanden

1914, vilka i stort sett torde vara desamma som
introducerades på 1870-talet. Tre brukningssystem
på Krageholm kan urskiljas:

Gängse arrendebruk: Norr, öster och söder om
Sövestads by ligger 25 arrendebruk, de flesta på
45 hektar. Endast två av gårdarna ligger inne i
byn. En del arrendegårdar finns också i Årsjö.
Böndernas arrenden löpte vanligtvis på tio år och
förutom arrendeavgift ålåg dem körslor samt att
bruka jorden enligt givna föreskrifter.

Småbruk kombinerat med arbete på huvudgår¬
den: Söder om Sövestad ligger nio husmansstäl-
len och nordväst om Årsjö statarby är drygt tio
lokaliserade. Lotterna är på tio hektar och hus¬
hållen var ålagda vissa arbetskyldigheter på hu¬
vudgården. Torpen fungerade i princip på samma
sätt; skillnaden låg i att den tillhörande arealen
var betydligt mindre, 1—1,5 hektar. Liksom hus¬
männen betalade torparna arrenden i form av

dagsverken på Krageholm. Småningom — in på
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Fig. 4. Byarna Gussnava och Skårby enligt Skånska Rekognosce-
ringskartan 1812 (ovan) och den äldre ekonomiska kartan 1914.
Källa: Möller 1985.

1900-talet — ersattes en del av dagsverkena med
vanlig daglön. Torpen var lokaliserade inne i Sö-
vestads by oeh i norra delen av socknen.

Egenbruk med statare: En stor del av Krage-
holms mark brukades direkt under säteriet. För
detta arbete användes dels torparna och husmän¬
nen, dels statarna. De senare bodde i Arsjö sta-
tarby som var uppförd på 1860-taIet. Statarna
hade en liten köksträdgård, några höns och kans¬
ke en gris. I övrigt arbetade de helt på godset och
fick betalt delvis in natura. Statarna var en sam¬

hällsklass som växte fram under tidigare delen av
1800-talet som en direkt följd av det förändrade
jordbruket.

Plattgårdsdrift: Den mest radikala jordbruks-
omläggningen var att lägga ned ett antal hemman
och ersätta dem med mindre herrgårdar, s k platt¬
gårdar. Samtidigt som godsägarna fick rationell
drift i jordbruket med pålitliga arrendatorer blev
arbetskraft tillgänglig för det allt mer krävande

arbetet på själva gården. Husförhörslängder från
1800-talet bekräftar detta; många av dem som står
som ”åbo” blev efter plattgårdssystemets införan¬
de statkarlar. Andra flyttade till närbelägna söck-
nar. Vi kan ju försöka föreställa oss vilken
oerhörd förändring detta betydde både för den en¬
skilde brukaren och för landskapet som helhet.
Bara i Ljunits och Herrestad finns ett 15-tal platt¬
gårdar. Därmed inte sagt att 15 byar försvunnit;
det vanliga var att delar av byar nedlades.

Gårdarna är ofta lätta att känna igen på nam¬
nen. Ibland uppkallades de efter den gamla byn.
Borrie by ersattes t ex av Borriegården. Vanligt
var också att ge den nya enheten namn efter den
inblandade godsherren. Greve Erik Piper på Mar-
svinsholm anlade t ex Erikslund som också är ett

bra exempel på hur en plattgård kunde uppstå. I
figur 4 syns Gussnava och Skårby byar på Skåns¬
ka Rekognosceringskartan från 1812. Hundra år
senare visar den äldre ekonomiska kartan en to¬

talt förändrad landskapsbild. Skårby har genom¬
gått skifte men har ändå en bevarad bystruktur.
Gussnava däremot är totalt försvunnet. Ingen äld¬
re bebyggelse finns kvar. I dess ställe finns nu

Erikslund i norr och Gussnavagården i söder, en¬
heter på mellan 100 och 200 hektar. Dessa enhe¬
ter har under 1900-talet i sin tur styckats i
egnahemslotter (se nedan).

De stora domänerna är dominerande inslag in¬
om Ystadregionen och därför kommer fortsatt in¬
tresse att riktas mot dem. Förhoppningen är att
kombinera översiktliga studier i regionen eller hela
landskapet med detaljstudier över ett eller ett par
gods.

Egna hem
Som framgår av ovanstående har godsdomäner¬
na inom Ystadsområdet förändrats på flera sätt
under nittonhundratalet. Typiskt för de beståen¬
de enheterna har varit konsölidering och areal¬
minskning i samband med att godsen har ut¬
vecklats till moderna jordbruksföretag. Några
gods har helt försvunnit som brukningsenheter
och det sammantagna resultatet har blivit en be¬
tydande minskning av den totala stordomänsare-
alen i området. Andra former av jordens brukan¬
de har trätt i stället, och följande avsnitt avser att
presentera en av dessa, som något studerats inom
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Ett av de få egnahemmen i Köpingsberg, som fortfarande fungerar som jordbruk .

projektets ram, nämligen den efter sekelskiftet
framväxande egnahemsbildningen.

Sverige fick sin egnahemslagstiftning år 1904.
Den innebar bland annat inrättandet av en låne¬
fond där mindre bemedlade kunde söka medel för

uppförandet av egna bostäder, med eller utan till¬
hörande mindre jordbruk. Bakgrunden till lag¬
stiftningen, dess innehåll och egnahemsrörelsens
utveckling i ett nationellt perspektiv har behand¬
lats i Germundsson 1984. Där finns också en över¬

siktlig redovisning av några internationella paral¬
leller vid tiden för den svenska lagstiftningen.

Beslutet 1904 innebar alltså inrättandet av två
former av egnahem, bostads- respektive jord-
bruksegnahem, och det är de senare som är aktu¬
ella i detta sammanhang. Jordbruksegnahem har
upprättats över hela landet men med ganska sto¬
ra regionala skillnader i antal. Malmöhus län till¬
hör inte de mer framträdande, medan det andra
Skånelänet, Kristianstad, har haft en jämförelse¬

vis mycket omfattande egnahemsbildning. Orsa¬
kerna till de regionala olikheterna är naturligtvis
flera. En avgörande faktor har varit tillgången på
lämpliga arealer att stycka, vilket exemplifieras av

egnahemsbildningen inom Ystadområdet. På de
platser där hela egnahemskolonier vuxit upp har
kulturlandskapet påverkats i mycket hög grad, och
det har genom enhetliga byggnader och markar-
ronderingar fått en särpräglad karaktär.

Inom Ystadsregionen finns två områden, som
kan karaktäriseras som egnahemskolonier. Det
ena ligger i Gussnava i Skårby socken nordväst
om Ystad, det andra i Köpingsberg i Stora Kö¬
pinge socken öster om staden. Tillsammans hy¬
ser de cirka 65 egnahem, vilka nästan uteslutande
är anlagda under 1920-talet.

Undantaget utgöres av ett litet område om fem
fastigheter som anlades i Gussnava åren 1909-10.
Området framgår av figur 5. Markägaren, av
skånsk grevesläkt, kontrollerade ägorna för hela
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Fig. 5. Egnahemsbildningen i Gussnava, Skårby socken i sydligaste Skåne. Den vänstra kartan visarförhållandena före 1924, därfem egna¬
hem från åren 1909—10 finns med. Under perioden 1924—27 styckades de två tidigare plattgårdarna Gussnavagården och Erikslund upp
i en mängd smålotter och hela området kom snart att präglas av egnahemsbildningen. Den typiska egnahemslotten omfattade ca 5—6 ha.
Källor: Ekonomiska kartan 1914, med beskrivning. Lantmäterihandlingar. Egnahemsnämndens arkiv.

gamla Gussnava by, men var vid denna tid i färd
med att sälja av mark. Formellt var det ägaren
som stod för avstyckningen, men i själva verket
torde dennes förvaltare på platsen ha haft det av¬

görande inflytandet över processen. Förvaltaren
uppträder några år senare som ägare till bl a platt¬
gården Erikslund.

För att komma i åtnjutande av egnahemslån ha¬
de de blivande småbruksägarna att inkomma med
ansökningsblanketter till egnahemsnämnden inom
Malmöhus läns hushållningssällskap. Vissa per¬
sonliga kvalifikationer skulle styrkas, och till
exempel fick den blivande egnahemmaren enligt
lagen inte vara helt medellös utan skulle kunna be¬
tala en liten del av kostnaderna kontant. I samtli¬

ga fem låneakter fanns byggnadsritningar för de
planerade husen. Dessa kom till stånd ganska
snabbt och återfinns till exempel på den ekono¬
miska kartan från 1914.

Följande exempel är också hämtade från Guss¬
nava, men från den senare tidpunkten.

Aren 1926-27 upphörde driften vid Erikslunds
gård och enheten delades upp i en mängd smålot¬
ter, avsedda för egnahemsförsäljning. Uppdel¬
ningen blev en ny fas i den upprepade förändring
av bebyggelse och domänstruktur som ägt rum
kring nuvarande Erikslund. Fram till 1826 låg
Gussnava by samlad kring vägskälet. Detta år skif¬
tades byn, men det är osäkert i vilken mån går¬
dar hann flyttas ut innan hela byn lades ned år
1836 och ersattes av plattgården. Knappt ett se¬
kel senare styckades alltså gården igen och en

spridd bebyggelse uppstod.
Samma sak skedde åren 1924-25 med Gussna¬

vagården strax söder om Erikslund, även denna
en plattgård från 1880-talet. Skillnaden var, att
medan ägaren själv ombesörjde styckning och för¬
säljning av egnahemslotter på Erikslund, sköttes
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Något av en bibelför egnahemsbyggarna blev boken Svenska allmogehem, varsförsta upptaga utkom 1909. Förutom alla råd om låneansök-
ningar, fjäderfäavel och valet av bärbuskargjordes där också en insatsföratt sprida tidens arkitekturideal. Det traditionella byggandet borde
bilda utgångspunkt och utrymme ges åt lokala särdrag. Förslag till bostadshus och ekonomibyggnadför ett skånskt småbruk, ritatför Sven¬
ska allmogehem av arkitekten Aif Landén.

detta på Gussnavagården av Malmöhus läns eg¬
nahems förening upa, som tidigare köpt upp hela
enheten. Dessutom fortsatte driften av huvudgår¬
den här, medan Erikslund upphörde att fungera
som jordbruksenhet för att sedermera användas
som bygdegård (se figur 5).

Egnahemsbruken kom så småningom att fram¬
stå som alldeles för små för rationell drift, och
speciellt efter andra världskriget har en mängd av¬

vecklingar och sammanläggningar ägt rum. Od¬
lingslandskapet har därmed fått en monotonare
karaktär. Dock finns egnahemsbyggnaderna kvar
med sina trädgårdar, bebodda i stort sett av an¬

tingen pensionerade jordbrukare eller yngre famil¬
jer med arbete på pendlingsavstånd. Ett och annat
egnahem fungerar fortfarande som jordbruk, men
då med utökad odlingsareal.

Ytterligare exempel finns hos Germundsson
1984, där det även redogöres för befolknings¬
förändringar i ett egnahemsområde.

Brukar- och
markägarförhållanden
Med hänsyn till domänstrukturens betydelse, har
inom delprojektet gjorts en studie av markägar-
respektive brukningsförhållandena i en av under¬
sökningsområdets församlingar under nittonhund¬
ratalet. Ett av huvudsyftena har varit att under¬
söka möjligheterna för en sådan kartering. Un¬
dersökningen är upplagd som en tvärsnittsstudie
vid tre tidpunkter: 1915, 1945 och 1984.

Det undersökta området är sedan gammalt
starkt godsdominerat. År 1915 fanns inom för¬
samlingen mycket få markägare men ett stort an¬
tal brukningsenheter, t ex en stor mängd dags-
verkstorp (figur 6a och b).

År 1945 dominerades bilden fortfarande av ett

litet antal markägare, även om en del friköp från
godsen hade förekommit. Å andra sidan hade an¬
talet brukningsenheter reducerats till cirka hälf-
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väster om Ystad, åren 1915 och 1984.
Dubbelriktad pil = samma brukningsenhet.
Utåtriktad pil = brukningscentrum utanförförsamlingen.
Inåtriktad pil = enheten brukar även områden utanför för¬

samlingen.
Streckade partier utgörs av områden med fastigheter som är
mindre än I ha.

a) Markägarenheter 1915. Varje bokstav motsvaras av en mark¬
ägare. A och B tillhör de två godsägarna inom församlingen,
medan C lyder under ett annat gods norr därom.
b) Brukningsenheter 1915. Härfinns 68 brukningsenheter, inklu¬
sive dagsverkstorpen (svarta kvadrater), de flesta i arrende under
större markägare.

ten genom att främst de allra minsta enheterna
försvunnit.

Efterkrigstiden har inneburit påtagliga föränd¬
ringar. De stora godsen dominerar fortfarande,
med de kontrollerar inte längre mera mark än vad
som direkt brukas i deras regi. Övriga ägarenhe¬
ter stämmer väl överens med brukningsenheter-
na, och de senare har utanför godsdomänerna
blivit större och därmed färre (figur 6c och d). 35
brukningsenheter 1944 motsvaras av 12 år 1984
(Germundsson 1985).

Befolkning, bebyggelse,
domänstruktur
”Kulturlandskapet ’utvecklas’ inte, det förändras
medvetet eller oavsiktligt av människor och grup¬
per som nyttjar det...” (Helmfrid 1979).

Frågor om befolkning och mänsklig verksam¬

het är givetvis fundamentala vid kulturlandskaps-
studier. En aspekt som för tillfället uppmärk¬
sammas av delprojektet i detta sammanhang är
förhållandet mellan domänstruktur och befolk¬

ningsutveckling under aderton- och nittonhund¬
ratalen, och vilka konsekvenser detta fått i
bebyggelse och landskap. Att befolkningsutveck¬
lingen varit annorlunda i regioner dominerade av
stora domäner respektive regioner med ett mera

spritt ägande är välkänt (se t ex Jeansson 1966,
Fridlizius 1975, Mills 1980).

Generellt sett har växlingarna i befolkningsta¬
len varit mindre i områden där stora markägare
haft ett avgörande inflytande över arbets- och bo-
sättningsvillkor. Preliminära resultat visar att det¬
ta gäller även Ystadområdet. Regionen synes

speciellt intressant med tanke på godsens ageran¬
de och domänstrukturens stora förändringar un¬
der den aktuella perioden.
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c) Markägarenheter 1984. Även här motsvaräs varje bokstav av
en markägare. Flera små markägarenheter harförsvunnit, medan
andra — som väl motsvarar brukningsenheterna — har tillkom¬
mit.

Källa: Germundsson 1985.

Avslutning
Det är en förhoppning att även denna kortfatta¬
de framställning kunnat förmedla en bild av verk¬
samheten inom denna del av Ystadprojektet.
Möjligen har den också fört tankarna i riktning
mot sambanden mellan denna forskning och ak¬
tuella frågor rörande bevarande av skilda inslag
i kulturlandskapet. Rimligen är det inte minst från
de senaste århundradena som äldre landskapsdrag
och bebyggelseinslag fortfarande kvarstår så pass
intakta att de mer eller mindre direkt kan förmedla
en uppfattning om äldre förhållanden och relatio¬
ner mellan människa, bosättning och omgivande
kulturlandskap.

Just inom denna sektor finns det skäl att ob¬
servera även andra landskapsinslag, särskilt från
1800-talet men även från vårt eget århundrade.
Det gäller kvarstående landskapselement som

socken-, by- och vångagränser, bebyggelseelement
som de i större eller mindre grad bevarade bystruk¬
turerna liksom de allra senaste decenniernas så
omfattande förenkling, ned- och igenläggning av
parker och trädgårdar. I vilken utsträckning man
även i dessa stycken har skäl att särskilt uppmärk¬
samma de stora domänernas utveckling och age¬
rande återstår att se.

Tomas Germundsson, fil kand, forskningsassistent
vid Kulturgeografiska institutionen. Lunds univer¬
sitet.

NilsLewan, fil dr, docent vid Kulturgeografiska in¬
stitutionen, Lunds universitet.
Jens Möller, fil kand, forskningsassistent vid Kul¬
turgeografiska institutionen. Lunds unviersitet.
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Summary: Land Ownership
and Landscape Change
At the University of Lund, Sweden, a number of
disciplines have combined in the project The Cul¬
tural Landscape During 6 000 Years, investigating
an area in the southernmost part of the country.
Departments include archeology, quaternary geo¬

logy, plant ecology, history and geography.
Within the project geographers are examining

the last centuries and have found land ownership to
be of much importance. This paper gives a few
examples of how various kinds of land ownership
have been found to influence settlement and land¬

scape. Figure 2 indicates how large estates totally
dominated the area by 1825, and to some extent
still do so even now. In connection with this deve¬

lopment there is a discussion of different kinds of
labour organisation, and it is shown that the deci¬
sions of various owners influence the landscape
significantly.

The next part of the paper concentrates upon the
development of very small farm units during the
early decades of our century. This was a very wide¬
spread phenomenon in parts of Sweden, and figure
5 gives a clear indication that the splitting up of big
farms into numbers of small-holdings changes the
landscape to a large extent. The last part of the pa¬

per tries to compare land ownership and farm units
in part of the area, and indicates that farming and
owning do not always run parallel (figure 6) — a
factor worth further investigation.

The project in general started a few years ago
and the final report, including an English version,
is scheduled for the late 1980’s.
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