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Sammanfattning 

När en bebyggelse etablerades i ett område är svårt att läsa av de människoskapade 

landskapselementen. Dock kan ortnamnet ge en indikation om under vilken tidsperiod det kan ha 

uppstått bebyggelse. Perioden då ortnamn med efterledet -torp blir vanligt är också en tid av 

omfattande samhällsförändringar. Syftet med denna studie var att med paleoekologisk metodik 

datera när ett bebyggelsenamn med suffixet -torp etablerades vid en specifik lokal på Linderöds, 

Nävlinge- eller Göingeåsen. Med GIS-analys och fältarbete kunde en lämplig undersökningslokal 

hittas och två torvkärnor borras upp för vidare pollenanalys. Lagerföljden kunde genom 14C-

metoden dateras till 727 e.Kr. ± 50 år på 96,5 centimeters djup. Med pollendiagrammet gjordes 

tolkningen att Ebbjörnarp etablerades under andra hälften av 1100-talet. Detta grundar sig på en 

uppgång av kolfragment som föregicks av en lång period med låg och jämn nivå. Etableringen 

skedde då fler trälar kom att friges. Om det rörde sig om en träl för Ebbjörnarps del låter vi vara 

osagt då det även kunde vara en vanlig bonde som tog chansen till ett arrende. Landskapet tiden 

före Ebbjörnarp var dels ett öppnare kulturlandskap med tydlig mänsklig närvaro, och dels senare 

ett mer beskogat landskap med lägre aktivitet. 
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1. Inledning  

Alla har vi någon slags förankring till olika platser, bygder eller orter. Men vad kan 

ortnamnet säga oss, vad betyder namnet, hur har det uppstått och när började det användas?  

Ortnamnen kan ge en indikation på vilka processer som har format landskapet och berätta 

för oss om människorna som levde där. Under alla århundraden har människan satt namn 

på platser för att kunna orientera sig i landskapet, namn som kan ge en grov datering till 

när en bebyggelse tillkommit i ett område. Exempelvis tillkom ortnamnsefterleden -inge 

och -lösa under senare hälften av yngre järnåldern, ca 400-550 e.Kr. (Wahlberg 2016). 

Under vikingatid och tidigmedeltid, cirka 800-1200 e.Kr., kom många bebyggelser att 

namnges med efterleden -by och -torp (Pamp 1983). Efterledet -torp kom även att användas 

in i nyare tid (Pamp 1983). 

Perioden då ortnamn med efterledet -torp blir vanlig är också en tid av omfattande 

förändringar. Först och främst är det en period av befolkningsökning och agrar expansion. 

Nyodlingen var omfattande och underlättades av nya jordbruksmetoder och ny 

jordbruksteknik (Bennet Gårdö 1996). Samtidigt skedde stora sociala förändringar 

(Wetterberg 2016), trälarna frigavs och ett omfattande skikt av arrendebönder växte fram i 

deras ställe. Ytterligare en förändring var införandet av kristendomen, som bland annat 

medförde en ny administrativ indelning, sockensystemet. 

1.2 Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna studie är att med paleoekologisk metodik datera när ett bebyggelsenamn 

med efterledet -torp, -arp eller -(e)rup etablerades på Linderöds-, Nävlinge- eller 

Göingeåsen i nordöstra Skåne. Tidsperioden riktar sig främst till den tidigmedeltida 

samhällsförändringen då torpetablering sker. Med pollendiagram kommer vi att tolka hur 

vegetation och markanvändning har förändrats över tid. Följande frågeställning har tagits 

fram: 

 Hur långt tillbaka i tiden kan det historiskt kända bebyggelsenamnet med suffixet -

torp spåras i pollendiagrammet? 

 Hur kan förändringar i pollendiagrammet tolkas utifrån medeltidens 

samhällsförändingar? 

 Vilken markanvändning föregick torpetableringen? 
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2. Bakgrund 

2.1 Ortnamn 

Ortnamn har genom alla tider haft en central roll för människan. När människan var 

tvungen att röra sig i landskapet i jakt på föda eller boplats var det nödvändigt att kunna 

identifiera en plats och särskilja den från andra med ett namn (Strid 1999). Strid (1999) 

skriver att användningen av ortnamn, vare sig det är ett naturnamn, bebyggelsenamn eller 

ägonamn, troligen är lika gammalt som språket självt. 

Sedan människan började tala har språket förändrats och ortnamnen likaså. Nya ortnamn 

har tillkommit och andra har försvunnit eller ersatts. Trots förändringen kan många ortnamn 

överraskande nog kopplas långt bakåt i tiden. Exempelvis har namnen på sjön Vättern och 

ön Tjörn varit kända av många och brukats i generationer, vilket har gjort att de har bevarats 

under lång tid. Ortnamn av denna typ kan sannolikt ha börjat användas långt innan Kristi 

födelse (Wahlberg 2016). Detta gör att vissa ortnamn kan ge en grov datering av hur länge 

det funnits bebyggelse på en plats eller i ett område. Ortnamnssammansättningar kan te sig 

olika och bestå av ett ord, exempelvis Berg, det kan även vara sammansatta av två ord, 

exempelvis Bergsjön, men även av en efterled som kan tillfogas, exempelvis -inge eller -

löv med flera (Wahlberg 2016). 

Flera olika ortnamn kan härledas till samma tidsperiod vilket ger indikation om vad de olika 

platserna kan tänkas ha varit. Exempelvis har det under nyodlingsexpansionen under 

vikingatid och tidigmedeltid uppkommit ortnamn där man kan avläsa tillvägagångssätten 

för hur man bröt mark eller den sociala tillhörigheten. Exempelvis indikerar efterledet -röd 

och -ryd på “röjning”, -måla på “uppmätt jordstycke” och -torp indikerar på att nyodlingen 

var underställd en storgård (Myrdal 1999). Dahlerup och Bjørn (1988) beskriver hur gårdar 

och byar har fått andra namn genom utflyttning från moderbyn. De tar upp exemplet 

Nordby som var en utflyttning av Sønderby norrut varav namnet. Moderbyns namn har 

sedan ändrats till Sønderby. De beskriver även att den mest logiska förklaringen till dessa 

byars namn skulle var att en by skulle ha legat mitt i mellan som det sedan skedde en 

utskiftning eller klyvning från. 
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2.1.1 Efterledet -torp 

Det till antal största bland svenska bebyggelsenamn är -torp med över 7500 stycken. I 

Skåne finns 67 sockennamn med efterledet. Om förledet i ortnamnet slutade på vokalen a 

som var en vanligt förekommande genitivändelse i fornspråket kom det att utvecklas till -

arp. Efterledet -erup är även det en böjning av -torp och kom att utvecklas på samma vis 

på Själland som -arp gjorde i Skåne. I de själländska skrivvanorna ansågs -erup finare varpå 

-arp kom att skrivas –erup på danska, men när Skåne blev svenskt kom man att ändra -erup 

till det äktskånska -arp. På vissa platser kom dock -erup eller böjningen -rup att överleva 

övergången från danskt till svenskt, och då främst på herrgårdar och gods (Pamp 1983).  

Torp kommer från det germanska språket där den äldsta betydelsen troligtvis var 

“hägnad”. Från “hägnad” har det senare utvecklats till “betesmark” och senare till 

“nybygge på betesmark”. Rent etymologiskt motsvarar torp tyskans “Dorf” med 

betydelsen “by” (Wahlberg 2016). Allmänt var den tidigare tolkningen av -torp 

indikationer på att det hade skett en etablering på tidigare obruten mark vilket Strid (1999) 

ifrågasätter. Strid (1999) menar att torp står för utflyttad gård och inte som tidigare hävdats, 

nybygge, obruten skogsmark, utmark eller allmänning. Han tar stöd av landskapslagarna 

Jyske lov (Jyllandslagen 1241) och Östgötalagen (ca 1350) där torp i Jyllandslagen tros stå 

för mark och syftar till bymark enligt Strid (1999) (Nationalencyklopedin u.å.a, u.å.b). I 

Östgötalagen beskrivs torp som regelbundet anlagd bebyggelse på äldre byars mark. Detta 

påstående syftar då till att torp skulle vara en inre kolonisation av äldre byars mark, ett 

slags avgärdat hemman och inte en yttre kolonisation av obruten skogsmark, utmark eller 

allmänning (Strid 1999).  

Enligt Fritzbøger (2001) var torp den bebyggelse som anlades i randen av byns marker där 

torpet ofta fick namnet efter initiativtagaren för utflyttningen. Mellan tre fjärdedelar eller 

hälften av alla torpnamn är sammansatt med ett mansnamn som förled (Dahlerup & Bjørn 

1988). Förleden kan bestå av både kristna och förkristna namn såsom Nils, Morgan, Kettil 

eller Björn. Torpnamn där förledet utgörs av ett kvinnonamn är mycket ovanligt. Om torpet 

togs över av någon annan skiftades ofta förledet till den nye ägarens namn. Torpnamn har 

fortsatt att användas även in i nyare tid där bebyggelser benämnts till exempel soldattorp 

och dagsverkstorp (Pamp 1983). 
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2.2 Tidigmedeltida expansion, senmedeltida agrarkris och 

återkolonisation 

2.2.1 Europa och Sverige 

Paleoekologiska undersökningar visar att stora delar av södra Sverige hade etablerad 

bebyggelse med jordbruksdrift under vikingatiden (800-1000 e.Kr.). Jordbrukets 

utbredning under vikingatidens slut ska ha sträckt sig från södra Skåne upptill Dalarna och 

vidare längs Norges och Norrlands kustband ända till Tornedalen (Welinder, Pedersen och 

Widgren 2004). 

Expansion och nyodling var något som skedde över hela Europa och inte enbart i Sverige 

mellan perioden 700–1000-talen. Troligtvis var det inte själva teknikutvecklingen inom 

jordbruket som bidrog till nyodlingen utan snarare en befolkningsökning (Myrdal 1999). 

Utmarken som tidigare hade skilt byar åt kom därför att bebyggas och odlas (Welinder, 

Pedersen & Widgren 2004). Genom nyodling på utmarken kom nya gårdar att bildas och 

antalet byar nästan att fördubblas. Det som troligtvis också påskyndade processen var 

samhälleliga faktorer mellan trälar och deras ägare samt att nya lagar stiftades vilket gav 

nyodlarna rättsligt skydd (Myrdal 1999).  

Vid tidigmedeltiden hade den samhälleliga omorganisationen under vikingatiden banat 

vägen för ett nytt socialt system som sträckte sig från hela landet till de enskilda hushållen. 

Kristendomens intåg ersatte den gamla religionen varpå kungamakten kom att söka både 

administrativt och ideologiskt stöd i kyrkan. Den kristna ideologin blev inte helt utvecklad 

under tidigmedeltiden utan var anpasslig, vilket gjorde att religionen kunde formas efter 

olika intressen (Myrdal 1999). Under 1100- och 1200-talen hade kyrkan fått så pass starkt 

administrativt inflytande i samhället att den delades upp i socknar (Brink, Korhonen & 

Wahlberg 1994). Förändringen medförde att bygdeorganisationen stärktes när nya högtider 

samlade folket i sockenkyrkan samt att begravningen nu skedde på kyrkogården istället för 

på gården. Kristendomen hade tanken om människors lika värde men bidrog även till ett 

strikt klassamhälle med olika stånd. Bilden av Adam med sin spade och Eva med sin 

spinnrock gjorde att bonden kände samhörighet med de första människorna och deras hårda 

slit, vilket gjorde att de kände sig bekräftade av den nya religionen (Myrdal 1999).  



  

7 

 

Med samhällsomvandlingen utvecklades även agrartekniken, vilket banade vägen för 

nyodling och expansion. Jordbearbetningen blev lättare med nyheter som dikning och nya 

odlingssystem. Ökande användning av järn introducerade förbättrade redskap som den 

järnskodda spaden och plöjningsredskapen utvecklades. Utvecklingen gjorde att de tidigare 

naturbetingade begränsningar som var ett hinder under vikingatiden nu kunde brytas och 

mer avlägsna marker ute i de stora skogarna, samt de mer fuktigare markerna kunde odlas. 

Nyodlare gavs skattelättnader eller skattefrihet för att bryta mark och adelsmän rekryterade 

nyodlare för att expandera sina marker (Myrdal 1999). 

Under 1300-talets början kom vändningen. Åren 1315-1319 vittnar om att skörden slog fel 

och säden regnade mestadels bort. Detta ledde till en hungersnöd i Norden och likaså i stora 

delar av Europa som var överbefolkat i förhållande till produktion av mat (Myrdal 1999). 

Fattigdomen var utbredd, vilket gav en försvagad generation. Då även boskapspest rörde 

sig i Europa ledde detta till än svårare tider. En agrarkris väntade och i Danmark föll 

Landgillet 1320, en skatt som bönderna betalade till jordherren, varefter jordpriserna sjönk 

1330 följt av direkt ödeläggelse 1340 (Andrén 1985). För den redan försvagade 

befolkningen skulle nästa motgång komma i mitten av 1300 - talet. Digerdöden började 

spridas via handelsrutter från Centralasien och västerut mot Sydfrankrike och norrut och 

sedermera till England och Norge. Där pesten drog fram mellan åren 1347-1351 dog en 

fjärdedel till hälften av människorna. År 1349 nådde digerdöden södra Skandinavien 

(Fritzbøger 2001). I stora delar av landet blev ödeläggelsen omfattande där upp till hälften 

eller fler av alla gårdar i skogsbygder ödelades. I södra och mellersta Sverige skattar man 

ödeläggelsen till drygt en tredjedel. De fattigaste i samhället försvann vilket ledde till att 

det blev svårare att få tag på nya bönder. Även kyrkor ödelades och brist på präster ledde 

till sockensammanslagningar (Fritzbøger 2001; Myrdal 1999).  

Pestepidemierna kom att drabba Sverige och Europa med dryga 10 års intervaller fram till 

1400-talets slut. Främst drabbades barn och unga som hade fötts efter första utbrottet, 

troligtvis för att de saknade naturlig immunitet gentemot de som hade överlevt den stora 

döden (Cserhalmi 1998). Enligt Rascovan et al. (2019) har pestepidemiernas utbrott och 

spridning skett vid de tidpunkter i människans historia då människan har ökat i population 

och börjat leva i tätare samhällen. De sanitära missförhållanden som uppstod då man även 

levde i nära kontakt med djuren, skapade idealiska miljöer för uppkomsten av 

infektionssjukdomar vilka sedan fick snabb spridning via de handelsvägar som hade 
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uppstått. Detta har man kunnat se från arkeologiska undersökningar i Västergötland där 

individer från yngre stenåldern (2300-1800 f.Kr.) burit på viruset Yersinia pestis.  

Pestens ödeläggelse var omfattande men trots den epidemi som hade brutit ut lyckades 

folket leva vidare med handel, jordbyten och köp av gårdar, även om det var ovanligare. 

Enligt Andrén (1985) var det främst de större gårdarna och godsägarna som drabbades av 

agrarkrisen. De bönder som hade överlevt pesten fick jämnstora brukningsenheter då 

godssystemet hade upplösts vilket gav dem en mer social och ekonomisk ställning vilket 

torde ha ökat intresset för handel.  

Genom det historiska källmaterialet från senmedeltiden syns en bebyggelseexpansion från 

1500–talet och framåt (Skansjö 2010). Pestepidemierna klingade av och befolkningstillväxt 

började råda i hela Europa. Detta resulterade i återkolonisation av de marker som hade legat 

öde under årtionden. När även dessa marker fylldes började omfattande nyodlingar att ta 

vid. Jordbruket hade ingen nämnvärd agrarteknisk utveckling under perioden och inte 

under nästkommande århundrade heller. Förändringen som skedde inom jordbruket kom 

istället att bli stora satsningar på djurhållning då animalieproduktionen blev viktigare för 

försörjningen. Detta var ett led i den förändring som skedde i samhället då grunden i 

självhushållet förändrades till följd att man kunde köpa redskap från hantverkare som i sin 

tur behövde försörjning då de inte hade egen mark att odla (Cserhalmi 1998). 

2.2.2 Skåne 

Utmärkande för sten- och bronsålderns bebyggelse var att den ofta flyttade runt i 

landskapet, när resurserna tog slut på en plats blev människorna tvungna att röra på sig för 

att överleva. Under järnåldern tycks bebyggelsen fått ett fastare läge men ändå flyttat efter 

kanske ett hundratal år (Skansjö 1997). Skansjö (1997) hävdar att det finns klara belägg för 

att det under järnåldern började växa fram flergårdsbyar i Sydskandinavien. Arkeologiska 

undersökningar av gravar och boplatser påvisar en expansion i bebyggelse och odling för 

stora delar av Skåne från Kristi födelse till ca 400 e.Kr. Under perioden från 500 e.Kr. – 

800 e.Kr. är norra Skåne en expansiv bygd, vilket röjningsröseområden kring Hässleholm 

speglar (Skansjö 1997).  

Det skånska bylandskapet som är känt från historisk tid växte fram huvudsakligen under 

1000-talet. Detta grundar sig på en rad arkeologiska utgrävningar där både arkeologer och  
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historiker fått delvis ny fakta kring bybildningsprocessen. Processen innebär att de 

historiskt kända byarna med namn som har vikingatida och tidigmedeltida ursprung, tros 

ha funnits på samma plats sedan perioden från slutet av 900-talet och in på 1100-talet. 

Under samma period började bebyggelsen fixeras i landskapet och de nya byar och gårdar 

som tillkom hade ofta namn med efterled på -torp, -arp eller -(e)rup. Med 

bebyggelseökningen förtätades bygden och resursutnyttjandet med nyodlingar blev mer 

intensifierat. Det uppstod även ett utbrett sockennätverk i och med byggandet av kyrkor 

under 1100- och 1200-talen (Skansjö 1997; Fritzbøger 2001). 

2.2.3 Nordvästra Skåne 

I samband med ett arkeologiskt projekt i och med ombyggnationen av E4:an i nordvästra 

Skånes skogsbygd genomförde paleoekologen Per Lagerås pollenanalytiska 

undersökningar av fyra lokaler i Örkelljunga och Fagerhult socknar, från sydväst till 

nordost: Östra Ringarp, Grisavadet, Värsjö utmark och Bjärabygget (fig. 1) (Lagerås 2007a, 

2007b). I sin studie tolkar Lagerås pollendiagrammen för de fyra lokalerna och vi kan följa 

landskapsutvecklingen och människans tidigmedeltida expansion, regression och 

återkolonisation i den här delen av Skåne.  

 

 

Fig. 1. Karta över nordvästra Skåne med de fyra undersökningslokalerna, från 
Lagerås (2007a). 
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Under bronsålder och större delen av järnåldern visar pollendiagrammen ett landskap som 

i stort sett var beväxt med skog. De enda agrara avtrycken är extensivt skogsbete som 

troligen började under bronsåldern. Det finns inga tecken på bosättningar eller odling, men 

Lagerås (2007b) utesluter inte att det kan ha förekommit. 

Tecken på odling dyker upp med ett fåtal sädesslagspollen från vikingatid och enligt 

Lagerås (2007a) handlade det sannolikt om tillfälliga småskaliga odlingar, även om det är 

svårt att avgöra om odlingarna var menade att vara just tillfälliga eller om de pekar på en 

expansion och kolonisation som upphörde. Inga permanenta bosättningar eller gravfält från 

vikingatiden är kända och landskapet var fortsatt beskogat vikingatiden ut.  Generellt 

dominerades skogen av ek, bok, lind, al, björk och hassel (Lagerås 2007a). 

Vid medeltidens början blev expansionen och kolonisationen tydligare. Mellan 1000 - 

1200-talen öppnades skogen upp och permanenta jordbruk etablerades vid alla de fyra 

lokalerna där Östra Ringarp var först under 1000-talet, följt av Grisavadet, Värsjö utmark 

och sist Bjärabygget på 1200-talet (Lagerås 2007a). Till en början var människorna främst 

inriktade på jordbruk. Råg, korn och vete odlades på åkermarken och vid en lokal också lin 

och hampa. På betesmarkerna växte gräs och örter. Järnframställning och annat 

utmarksnyttjande blev betydelsefullare längre fram (Lagerås 2007a).  

Expansionen stagnerade under 1300-talet och en regressionsfas tog vid. Två av lokalerna, 

Grisavadet och Värsjö utmark, övergavs då pollen av sädesslag upphör. För Grisavadet 

syns en delvis igenväxning av sälg följt av tall och bok till följd av att odlingen upphörde. 

För Värsjö utmark däremot finns inga tecken på att området skulle ha växt igen. Itället ökar 

gräspollen och andra betesindikatorer som till exempel svartkämpar, kovaller och 

smörblommor (Lagerås 2007a). Lagerås (2007a) skriver att det uppenbarligen förekommit 

bete i området och han gör också tolkningen att bete även förekommit i området vid 

Grisavadet.  

Vid de andra två lokalerna, Östra Ringarp och Bjärabygget syns ingen nedgång eller tecken 

på att gårdarna ska ha övergivits, utan odlingen var kontinuerlig genom hela 1300-talet. 

Men det ska inte heller ha förekommit någon expansion (Lagerås (2007a). Lagerås (2007a) 

anser att denna regressionsfas är direkt eller indirekt orsakad av digerdöden som slog till 

mot Sverige 1350 och som var en del av det som kallas för den senmedeltida agrarkrisen.  
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Enligt Lagerås (2007a) expanderade inte jordbruket vid Östra Ringarp eller Bjärabygget 

just för att det inte fanns kapacitet till det. Tiden med stagnation varade ända fram till 1500-

talet. 

De fyra lokalerna återkoloniserades och expanderade under 1500- och 1600-talen. 

Återkolonisationen vid Grisavadet representeras av ökad mängd pollen från råg, korn och 

vete och öppenmarksväxter som till exempel ängs- och bergssyra och gräs. Nedgång av 

bokpollen är en annan indikator på att området röjdes för att göra plats åt åkermark. 

Liknande situation syns även för Värsjö utmark som också övergavs under 1300-talet, med 

ett undantag. Vid samma nivå som pollen av sädesslag återkommer ökar även pollen av 

barrväxten en samtidigt som gräspollen minskar. Lagerås (2007a, 2007b) ser två möjliga 

orsaker bakom detta. Den ena är att återkolonisationen förde med sig en omarrondering av 

betesmarkerna vilket ledde till att vissa gräsmarker växte igen. Den andra är att enen var 

önskad av människorna därför att den gav material att göra stängsel med. 

För Östra Ringarp och Bjärabygget avlöstes stagnationen av jordbruksexpansion under 

1500-talet. Lagerås (2007a) tolkar att den ökande mängden sädesslagspollen möjligtvis 

visar på att nya gårdar etablerades eller bara att en expansion skett av redan existerande 

gårdar. Jordbruket under 1500 och 1600-talet liknade det jordbruk som pågick under tidig 

medeltid enligt Lagerås (2007a). Kombinationen av sädesslag var detsamma, råg, korn och 

vete och betesmarkerna dominerades av gräs (Lagerås 2007a). 

2.3 Från träl till landbo 

Trälen var en slav som inte hade några rättigheter och tillhörde inte heller någon släkt eller 

ätt utan betraktades på samma vis som man betraktade sin boskap. Träldomen var en 

institution som var ärftlig varpå man rekryterade nya trälar från trälars barn samt från krig 

och plundringståg. Då trälen inte var en myndig person utan ägdes av en storman kunde 

trälen hyras ut, säljas eller till och med dödas utan att det blev någon rättegång för ägaren 

(Welinder, Pedersen & Widgren 2004). 

För att hålla träldomen i styr präglades trälarna med vetskapen om att de kunde bli frigivna. 

Detta medförde en stor hoppfullhet och drivkraft hos trälen som då inte skulle betraktas 

som ett ting utan kunde befria sig från detta och skapa sig en social tillhörighet (Welinder, 

Pedersen & Widgren 2004). Trälen kunde även bli villkorligt frigiven och vid sidan om 
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frigivna sättas på storgårdens mindre gårdar som förvaltare eller röja mark för ett nytt 

hushåll och bilda torp, vilket banade vägen mot friheten (Myrdal 1999). Dessa fria eller 

halvfria uppförde sina nybyggen på storgårdens oftast mest avlägsna marker vilket 

medförde att de troligen också blev mer svårkontrollerade. Förhållandet var dock inte som 

i senare tid då man betalade en avgift för marken man brukade i form av naturaprodukter 

eller arbetskraft, utan mer ett auktoritetsbundet förhållande till sin tidigare ägare (Myrdal 

1999). 

Mot vikingatidens slut kom trälarna att bli färre då kyrkan började bekänna att trälen inte 

skulle likställas som själlös ägodel utan att även dessa var människor. Enligt Wetterberg 

(2016) var trälen en viktig del av storgårdens arbetskraft och kom därför att påverkas av 

kyrkans förklaring. Brink (2012) menar dock på motsatsen och anser att slavar snarare var 

en statusvara än att de skulle ha varit grunden för en storgårds produktion samt att det inte 

var vanligt hos den enskilde bonden.  

I Danmark upphörde träldomen under 1200-talets första hälft och det slutgiltiga 

avskaffandet av träldomen i Sverige kom först med Skarastadgan 1335 (Andrén 1985; 

Wetterberg 2016). Omstruktureringen gjorde att jordägarna nu baserade sin makt på mark 

istället för direkt på underlydande folk, vilket ledde till en form av arrendesystem (Myrdal 

1999). De som tidigare hade varit trälar eller ättlingar till trälar blev landbor, brytare och 

arbetspliktiga torpare vilket gynnade storgårdarna då de inte behövde hysa arbetskraft året 

runt, eftersom arbetet ofta var säsongsbetonat. Landborna var juridiskt fria men hade ett 

utomekonomiskt tvång där de nu var tvungna att leverera en del av sin produktion till en 

jordherre (Andrén 1985).  Landbosystemet har därför troligtvis varit av stort intresse för 

storgårdar som nu kunde dra ner sina kostnader under vintersäsongen då landbon hade fått 

tillgång till mark samt tid för att klara sin egen produktion (Widgren 2014).  

2.4 Fossil åkermark 

Det finns många spår bevarade i landskapet efter äldre tiders odling. Områden med 

övergiven åkermark kallas för fossil åkermark där det går att finna lämningar som till 

exempel röjningsrösen, sten- och jordvallar, samt åkerterrasser som formats efter lång tid 

av stenröjning och ärjning (Cserhalmi 1998). 
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Människan har alltid tagit det som har varit mest gynnsamt för odling varpå det även har 

uppstått bebyggelse. Det var inte någon tillfällighet som avgjorde var bönderna valde att 

bryta mark för att odla. Den sämre jorden nyttjades sist och övergavs därför också först. 

Vad som har varit gynnsam mark har dock diskuterats då man har sett på markens bördighet 

olika över tid. I äldre åkerbruk föredrog man lätt stenbunden mark med lätt 

genomsläpplighet medan man i senare åkerbruk prioritera mer stenfri och lerig mark. Detta 

har påverkat den fossila åkermarkens struktur över tid då flera generationer av 

brukningsteknik kan ha överlappat den ursprungliga formen. Andra faktorer som också 

spelar in i strukturens form kan vara geologiska processer som vind- och vattenerosion 

(Gren 1997). 
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2.5 Områdesbeskrivning 

 

 

Fig. 2. Nordöstra Skåne med undersökningsområde Ebbjörnarp. Bakgrundskarta: GSD-
Fastighetskartan markdata vektor © Lantmäteriet, diarenr. 2012/892. 

 

Skåne är ett varierat landskap med slättbygder, mellanbygder och skogsbygder. Diagonalt 

genom landskapet går den så kallade Tornquistzonen som gett upphov till ett system med 

urbergshorstar som reser sig över omgivande landskap. Berggrunden omfattar både 

magmatiska, metamorfa och sedimentära bergarter. Jordarterna domineras av morän på de 
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höglänta områdena och ler-, sand- och grusjordar på slättbygderna, även isälvssediment är 

allmänt förekommande (Erlström et al. 1999). 

Större delen av Skåne tillhör Södra lövskogsregionen (nemorala vegetationszonen) vilket 

innebär främst att bok (Fagus sylvatica) är en karaktärsart och förekommer naturligt på 

skogsmarkerna. Bland andra lövträd finns även till exempel avenbok (Carpinus betulus), 

ek (Quercus robur), lind (Tilia cordata) och alm (Ulmus glabra). På senare tid har lövskog 

ersatts av planterad barrskog, bland annat gran (Picea abies) som inte förekommer naturligt 

i Södra lövskogsregionen (Nihlgård & Schlyter 1999). 

2.5.1 Nävlingeåsen och Göingeåsen. 

I nordöstra Skåne sträcker sig urbergshorstarna Nävlingeåsen och Göingeåsen i nordväst-

sydöstlig riktning. Mot nordost angränsar Kristianstadsslätten och i söder tar Linderödsåsen 

vid. Bergarterna är främst gnejser och gnejsgraniter. Jordarterna domineras av morän med 

inslag av isälvssediment vilket har skapat en kuperad terräng över området. Moss- och 

kärrmarker förekommer, men är fåtaliga i jämförelse med till exempel Linderödsåsen. 

Naturgeografiskt tillhör området nordöstra Skånes skogslandskap och av den totala arealen 

skogsmark är mer än hälften ädel- och blandlövskogar, efter följer gran- och 

blandbarrskogar. Åkermarker och betesmarker finns främst i anslutning till bebyggelsen 

(Länsstyrelsen Skåne län 2007; Sveriges Geologiska Undersökning u.å.). 

Kulturlandskapet på åsarna är i allra högsta grad levande. Jordbruket är småskaligt och har 

en ålderdomlig karaktär, gårdarna är arealmässigt små och animalieproduktionen är 

omfattande. De svårbrukade moränjordarna lämpar sig bättre till vallodling än spannmål 

som ger dålig avkastning. Kombinationen jordbruk och skogsbruk är vanligt 

förekommande (Länsstyrelsen Skåne län 2007). 

Bebyggelsen utgörs av mindre byar och gårdar. Nävlinge är den enda kyrkbyn och 

samhället Tormestorp är den enda tätorten i området. Bland fornlämningarna är områden 

med röjningsrösen och fossil åkermark vanligt förekommande. På Nävlingeåsens sydöstra 

sida återfinns ett omfattande område med hägnadssystem och fossil åkermark. Övriga 

lämningar är bland annat stensättningar och boplatser (Länsstyrelsen Skåne län 2007; 

Riksantikvarieämbetet u.å.). 
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2.5.2 Ebbjörnarp 

 

Fig. 3. Brönnestad socken där Ebbjörnarp återfinns uppe på Göingeåsen i socknens östra del. 
Hovdala slott ligger i de mer centrala delarna och kyrkbyn Brönnestad ligger i den södra delen. 
Bakgrundskarta: GSD-Fastighetskartan markdata vektor © Lantmäteriet, diarenr. 2012/892 

 

 

Undersökningsområdet Ebbjörnarp är belägen i en dalgång mellan Nävlingeåsen och 

Göingeåsen i Brönnestad socken. Jordarterna i området runt torvmarken är huvudsakligen 

morän och sandig morän med inslag av isälvssediment och glacial grovsilt-finsand. 

Landskapet är till stora delar beskogat av barr- och lövskog men i närheten av torvmarken 
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och bebyggelsen finns beteshagar och mindre åkerytor (Sveriges Geologiska Undersökning 

u.å.). 

 

 

 

Fig. 4. Torvmarken vid Ebbjörnarp med provtagningspunkt för pollenanalys, gårdar och omgivande 
markslag. Digitaliserad efter GSD-Ortofoto, 1m färg © Lantmäteriet, diarenr 2012/892.  
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Fig. 5. Dalgången mellan Nävlingeåsen och Göingeåsen, riktning mot sydväst. Torvmarken tar vid 
i skogsbrynet till höger i bilden. I bakgrunden reser sig Göingeåsen. Den öppna betesmarken i 
bilden presenteras i den geometriska kartan från 1734, som ”Obewäxt kiärr” (fig. 9). Foto: Alexander 
Walfridsson. 

 

 

Torvmarken är en högmosse med ett mosseplan i mitten och ett laggkärr runt om. 

Mosseplanet är halvöppet och bevuxen med främst lågvuxna tallar. I laggkärret (fig. 6) där 

torvprovet hämtades är trädskiktet tätare och högre och domineras av björk och tall med 

inslag av enstaka granar. Buskskiktet är i det närmaste obefintligt, sikten är mycket god 

och de få buskar som finns är tydligt betespåverkade. Fältskiktet utgörs av blåbär 

(Vaccinium myrtillus), lingon, halvgräs (Cyperaceae sp.), lummer (Lycopodiaceae sp.) och 

tågväxter (Juncus sp.). I bottenskiktet växer mossor där vitmossor (Sphagnum sp.) och 

björnmossor (Polytrichum sp.) dominerar. 
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Fig. 6. Vegetationen i laggkärret. Bilden fångar även Högmossen i bakgrunden. Foto: Alexander 
Walfridsson. 

 

 

Uppe på Göingeåsen, cirka 400 m väster om torvmarken, ligger bebyggelsen Ebbjörnarp 

som består av två gårdar, den norra gården och den södra gården. Ebbjörnarp omnämns 

första gången i skrift år 1434 och då som Ødhbyørnethorp, förleden återgår på mansnamnet 

Øthbiorn enligt Ringdahl (2008). I sockenindelningen ligger Ebbjörnarp i utkanten av 

Brönnestad socken (fig. 3), som fått namnet efter kyrkbyn Brönnestad där kyrkan är 

uppförd på 1100-talet (Eriksson 1982). Brönnestad nämns i skrift från år 1307 (Ringdahl 

2008). Exempel på andra bebyggelsenamn i socknen med efterleden -torp och -rup är 

Tormestorp (år 1422), Elestorp (1470) och Lörup (1512) (Ringdahl 2008).  

Fornlämningarna runt Ebbjörnarp utgörs huvudsakligen av områden med fossil åkermark. 

I den fossila åkermarken som gränsar till torvmarken (fig. 7) finns röjningsrösen och 

åkerterrasser (RAÄ-nummer Brönnestad 168:1).  Också värt att notera är fynd av 

slaggförekomst samt flintavslag och skörbränd sten vid den norra gården.  
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Slaggförekomsten (RAÄ Brönnestad 79:1) kan tyda på någon form av metallframställning, 

enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök är den typiska dateringen järnålder-medeltid. 

Flintavslagen och de skörbrända stenarna ingår i ett område klassat som förhistorisk boplats 

(RAÄ Brönnestad 80:1), men med en osäkerhet då det i beskrivningen står “Boplats?” 

(Riksantikvarieämbetet Fornsök u.å). 

 

 

 

Fig. 7. Den fossila åkermarken (RAÄ Brönnestad 168:1). I förgrunden syns ett röjningsröse och 
längre upp i backen kan man skönja åkerterasser. Foto: Alexander Walfridsson. 
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2.5.3 Ebbjörnarp i historiskt kartmaterial 

Det äldsta kartmaterialet där Ebbjörnarp nämns är i Gerhard von Buhrmans Skånekarta från 

år 1684 (fig. 8). Kartan ger bara en väldigt generell bild av hur landskapet såg ut genom 

Buhrmans ögon. Men enligt teckenförklaringen till kartan ska det i området runt Ebbjörnarp 

funnits främst bokskog och surskog, det vill säga våtmarksvegetation med al och björk. 

 

 

 

Från år 1734 finns den geometriska kartan över Ebbjörnarps ägor som är ritad av lantmätare 

Hesselgreen (fig. 9). Kartan visar både inägor med åkermark och ängsmark, utmarken och 

hagar samt torvmarken. I kartakten benämns gårdarna Norre gård respektive Södre gård 

och det finns även ett gatehus. Detaljeringsgraden är hög och Hesselgreen har dessutom 

skrivit ut vad vegetationen bestod av på delar av kartan. Av kartan framgår också att 

Ebbjörnarp var ett frälsehemman under Hovdala sätesgård, idag Hovdala slott, som ligger 

i samma socken. Frälsehemman var ett hemman på frälsejord som ägdes av ett säteri. 

Frälsebönderna som bodde i hemmanen var landbor under säteriet och betalade ränta direkt 

till adelsmannen på säteriet istället för till kronan. Räntan kunde bestå av arbetsprestationer, 

naturaprodukter eller pengar (Gadd 2000).  

De äldsta delarna av dagens Hovdala slott är från 1500-talet, men alla de lämningar som 

finns i området visar på en äldre historia (Ödman & Ödman 2011).  Enligt Ringdahl (2008) 

omnämns namnet Hoofdaala i skrift från år 1389. Namnet syftar då på den gamla 

Hovdalaborgen som låg på Äspehöjden, eller Gårdstalien, strax sydost om nuvarande 

platsen. Arkeologiska utgrävningar har visat att den senmedeltida huvudbyggnaden varit 

Fig. 8. ”Ebrönarp” inringat i rött. Här 
syns tydligt att Ebbjörnarp ligger i 
skyddad åsbygd i förhållande till de 
mera uppodlade bygderna i väster och 
öster Källa: Gerhard von Buhrmans 
Skånekarta 1684, Krigsarkivet.  
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exklusiv, liksom typen av husgeråd och serviser, vilka också förekom i de skånska 

kuststäderna (Ödman & Ödman 2011). 

 

 

Fig. 9. Geometrisk karta över frälsehemmanen Ebbjörnarp 1734. Källa: Ebbjörnarp, geometrisk 
avmätning 1734. Lantmäteristyrelsens arkiv. Kristanstad län, Brönnestad socken, aktb. 
Brönnestad socken Ebbjörnarp nr 1-3. 

 

På den geometriska kartan (fig. 9) får vi en bild av markanvändningen och vegetationens 

sammansättning vid Ebbjörnarp år 1734. På inägorna fanns ängsmark (mörkgrönt) och 

åkermark (vitaktig färg), lantmätare Hesselgreen har även här valt att ta med röjningsrösen 

i åkermarken vilka syns som små prickar eller runda former (fig. 10). Utmarken är det 
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övriga i kartan (blekgul/beige färg) plus kalvhagar och kärrmarker. På utmarken strövade 

betesdjuren och de leddes oftast ut via en fägata från byn/gården. Av kartan att döma bestod 

vegetationen på utmarken huvudsakligen av bok (fig. 11) med inslag av alkärr och vissa 

partier med enebuskar.   

 

 

 

 

I direkt anslutning till mossen fanns ängsmark, en kalvhage och ett obeväxt kärr i öster. I 

ängsmarken är det utritat små trädsymboler vilket indikerar på att den varit beväxt med 

träd, troligtvis var de hamlade eller av stubbskottstyp. I beskrivningen till kartan kan man 

läsa att en del av ängen var av mer sumpig karaktär medan en annan del var mycket stenig 

och trädbevuxen samt “Beswärlig at hösta”.  

Fig. 11. Medelmåttig god bokskog på utmarken. 

Fig. 10. Exempel på utritade röjningsrösen i 
åkermarken. 
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Vegetationen i kalvhagen (fig. 12) bestod av en del alskog, en del benämnd som hård 

ljungmark beväxt med små enebuskar samt en björkbacke. Ytterligare en kalvhage fanns 

något norrut från torvmarken, inklämd mellan äng och åker, som enligt texten var tätt 

beväxt med hassel, al och avenbok. Avenboken ger ett hårt och segt virke som användes 

till bland annat hjul, axlar och slagor med mera (Tunón, H., Pettersson, B. & Iwarsson, M. 

2005). Från Västra Göinge berättas det dessutom om att det tillverkades kuggar till 

kvarnhjul från avenboken. Avenboken är även ett trädslag tillsammans med björk som kan 

stå emot ett intensivt utnyttjande av skogen vilket gör att de även gynnas när andra trädslag 

fälls (Küster 1997). 

 

 

  

Fig. 12. Kalvhagen bestående 
av hård ljungmark med små 
enebuskar och en björkbacke. 
Hagen gränsar mot torvmarken 
till höger i figuren. 
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3. Material & metod 

Frågeställningar: 

 Hur långt tillbaka i tiden kan det historiskt kända bebyggelsenamnet med suffixet -

torp spåras i pollendiagrammet? 

 Hur kan förändringar i pollendiagrammet tolkas utifrån medeltidens 

samhällsförändingar? 

 Vilken markanvändning föregick torpetableringen? 

3.1 GIS-analys 

För att hitta vår undersökningslokal Ebbjörnarp gjordes en GIS-analys som syftade till att 

kartlägga torvmarker för pollenanalys, som låg i anslutning till både fossil åkermark och 

ortnamn med efterleden -torp, -arp och -(e)rup.  Analysen riktades mot skogsbygderna på 

Linderöds-, Nävlinge- och Göingeåsen. Datorprogrammet ESRI ArcMap användes och vi 

gjorde på följande sätt: 

Från Lantmäteriet och Riksantikvarieämbetets (RAÄ) geodatabaser hämtades 

Terrängkartan raster, jordartskartan 1:25 000 – 1:100 000, ortnamn vektor och lämningar 

län Skåne shp (FMIS). Från dessa GIS-lager valdes torvmark, fossil åkermark respektive 

ortnamn med ändelserna -torp, -arp och -(e)rup. Därefter gjordes en avståndsberäkning 

med premisserna att torvmarken skulle ligga < 200 m från fossil åkermark och < 1000 m 

från efterleden -torp, -arp, -(e)rup. På detta vis fann vi de torvmarker som hade högst 

potential för vidare fältundersökning. Hyenstrand (1984) beskriver att ett närområde inom 

en bosättning är 2,5 km och innefattar den yta som i princip nyttjas som inägor, det vill 

säga äng och åker. Vi valde dock att skära in avståndet ytterligare då vi hade begränsat med 

tid för inventering och provborrning. 

3.1.1 Metoddiskussion 

Ortnamnens läge som vi baserade sökradien på kan vara något missvisande. Vi har inte 

kunnat klargöra vad det är som avgör placeringen av ortnamnens koordinater. Exempelvis 

har vi två ortnamnspunkter för Ebbjörnarp som ligger strax intill varandra, men mellan de 

två gårdar som finns där idag. Det borde rimligtvis bara ha funnits en ortnamnspunkt i GIS-

lagret som representerade bebyggelsen. 



  

26 

 

3.2 Paleoekologiska analyser 

Mycket av den kunskapen om vegetationshistoriens utveckling från senaste istiden kommer 

från pollenanalys. Pollenanalys är en av de mest välutvecklade paleoekologiska metoderna 

som kan visa på lokal förändring i vegetationen över tid, vilket kan ge en förståelse om 

klimatförändringar eller människans påverkan på landskapet (Berglund & Ralska - 

Jasiewiczowa 1986). 

En pollenanalys består av flera olika moment som baserar sig på växternas produktion av 

pollen. Dessa pollenkorn sprids med hjälp av vatten, vind, fåglar, insekter med flera och 

kan hamna överallt. De pollenkorn som hamnar i sjöar och på myrar kommer att 

sedimentera i lagerföljderna, där de äldsta pollenkornen med tiden kommer överlagras av 

yngre pollen. I sjöbottensedimenten eller i de förmultnande kärrväxterna bevaras sedan 

pollenkornen som subfossil (Welinder, Pedersen & Widgren 1998). Bevarandemiljön här 

är näst intill idealisk för pollenkornen som inte heller bryts ner tack vare dess yttre skal, det 

så kallade exinet, som är mycket motståndskraftigt (Lindbladh 2005). 

Innan pollenanalysen krävs ett fältarbete vilket innebär att en borrkärna tas från exempelvis 

en mosse. Därefter gör man ett laboratoriearbete där man tar ut prover för analys och för 

att kunna datera lagerföljden med hjälp av 14C. För att vidare räkna och bestämma 

pollenkornen till art och släkte i ett mikroskop behandlas proverna med olika kemikalier 

och centrifugeras i omgångar. Sedermera ritas ett pollendiagram efter mängden pollen för 

vilken art det rör sig om och presenteras i procent (Berglund & Ralska-Jasiewiczowa 1986). 

Detta ger en god helhetsbild av vegetationen och artsammansättningen i området och hur 

den har förändrats över tid. Tolkningen av pollendiagrammet baserar man på hur ekologin 

ser ut från dagens ekosystem men bör tolkas med förståelsen att det inte ger en direkt 

återspegling av den totala växtligheten. Här ter sig växter olika ifall de är anpassade att 

sprida sina pollen med vind eller insekter eller om de är örter eller träd. Exempelvis 

producerar vindpollinerade arter mer pollen än insektspollinerade (Lindbladh 2005). 

Det finns vissa ris- ört- och gräsarter som mer eller mindre direkt kan kopplas till mänskligt 

nyttjande av landskapet. Behre (1981) har kategoriserat växtarter efter förekomst i åtta 

marktyper. Samma art kan förekomma under mer än en marktyp men med högre eller lägre 

sannolikhetsgrad. Behre (1981) har vid kategoriseringen inte tagit hänsyn till 

pollenproduktion och spridning. Några av marktyperna är vintergrödor (åkermark), 
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sommargrödor (åkermark), våta ängar och betesmarker, torra betesmarker samt stigar och 

ruderatmark (Behre 1981). Pollen från sädesslag, till exempel råg, vete och lin, är naturligt 

den bästa indikatorn och vid förekomst kan man utgå från att landskapet varit direkt 

påverkat av människan i form av odling (Behre 1981; Lindbladh 2005). Svartkämpen är en 

klassisk indikator på fuktiga och lite mer öppna ängs- och betesmarker. För mer torra 

betesmarker är ljungen en bra indikator. Övriga korgblommiga (Compositae) kan kopplas 

till bland annat åkermark som ogräs men också till ängs- och betesmark samt stigar och 

ruderatmark (Behre 1981). 

3.2.1 Fältarbete 

Före fältbesöket studerades terrängskuggningskarta över de olika torvmarkerna vilket 

gjorde att tre kunde förkastas direkt då det tydligt framgick i markstrukturen att det hade 

bedrivits torvtäkt där. Den 03-01-2019 besöktes därpå nio av tolv torvmarker som hade 

framkommit genom GIS-analysen för att välja ut den med bäst förutsättningar att provta. 

På varje lokal gjordes en översiktlig undersökning av dagens vegetation, om det fanns spår 

efter torvtäkt och en provborrning för att se om torvdjupet översteg minst en meter. Mossen 

skulle ha ett djup på minst en meter då torv i regel har en tillväxt på ca 1 millimeter/år 

(Andréasson 2015). Detta motsvarar 1000 år bakåt i tiden varpå vi hamnar i sen vikingatid 

samt tidig medeltid (Wastenson & Selinge 1994). Vidare studerades även den fossila 

åkermarken som låg i anslutning till torvmarkerna. 

07-01-2019 gjordes ett nytt fältbesök till Ebbjörnarp, som vi bedömde ha bäst 

förutsättningar, för att där ta upp borrkärnor till pollenanalysen. För att hamna i anslutning 

till den fossila åkermarken valdes laggkärret som provtagningsplats. Innan borrkärnorna 

togs upp gjordes provborrningar på tre punkter utmed en sektion. Detta för att dels hitta en 

lämplig provpunkt med tillräckligt djup lagerföljd som dessutom låg nära den fossila 

åkermarken, dels för att bestämma torvens lagerföljd efter färgskiftningar, organiskt 

material samt avgöra förekomsten av mineralpartiklar och växtdelar. Provborrningarna 

gjordes med en ryssborr med 5 cm i diameter. 

Sektionen mättes ut med måttband (fig. 13) där utgångsläget bestod av en stolpe till en 

inhägnad. Härifrån drogs en sträcka på 10 meter österut i laggkärret till punkt 1 (10 m från 

utgångsläget). De första 2,5 metrarna bestod av fastmark varpå de resterande metrarna 

bestod av laggkärr. Vid punkt 1 gjordes en provborrning och djupet antecknades. Därefter 
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drogs ytterligare 10 m ut till punkt 2 (20 m från utgångsläget) där torvdjup och lagerföljd 

bestämdes och antecknades. Punkt 3 sattes fem meter bakåt i samma sträckning (15 m från 

utgångsläget) där torvdjup och lagerföljd bestämdes och antecknades.  

 

 

 

Fig. 13. Den utmätta sektionen i laggkärret mot fastmarken. Foto: Alexander Walfridsson. 

 

När den tredje provpunkten var klar kunde vi fastslå vilken punkt som var mest lämplig för 

de borrkärnor som skulle tas till vidare analys i laboratoriet. Dessa togs med en ryssborr på 

10 cm i diameter, 15 m (punkt 3) öster om utgångsläget varpå det var 12,5 meter ut från 

fast mark med koordinaterna 56.108296 13.778763 i WGS 84. Det blev två borrkärnor som 

överlappade varandra med 23 cm, vilket avsiktligt gjordes för att det inte skulle uppstå en 

lucka i lagerföljden. Kärnorna lades var för sig i ett delat PVC-rör som sedan plastades in 

och tejpades för att bevara kärnans struktur och fuktighet. På rören antecknades sedan vilket 

djup kärnan hade borrats från samt vilket som var upp och vilket som var ner samt datum.  
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3.2.2 14C-Datering 

För att datera organiskt material är 14C-metoden att föredra. Genom metoden kan man 

datera torv, ben, ved samt annat material som har lagrat kol under sin livstid. Man använder 

14C-isotopen i dateringsmetoden för att den är radioaktiv och sönderfaller till 14N medan 

isotoperna 12C och 13C är stabila. Genom att se hur mycket 14C det finns kvar i förhållande 

till 12C kan man därför avgöra hur lång tid det har gått sedan organismen var levande. 

Halveringstiden för 14C-isotopen är omkring 5730 år vilket gör att metoden inte lämpar sig 

för prover över 50 000 år då det har sönderfallit så pass mycket 14C att resten inte går att 

mäta med säkerhet (Andréasson 2015). 

Från översta borrkärnan (0-100cm) togs ett torvprov ut på cirka 1 cm³ från 96-97 

centimeters djup. För att undvika kontaminering skrapades cirka 1 cm torv bort i botten av 

kärnan. Provet torkades i 105 °C i >24 timmar för att sedan paketeras och skickas till Beta 

Analytic Testing Laboratory. 

3.2.3 Magnetisk susceptibilitet 

Vid Geologiska institutionen i Lund gjordes mätningar av magnetisk susceptibilitet med en 

Bartington Instruments MS2B, en magnetisk mottagbar högupplöst ytskanningsgivare 

kopplad till en TAMISCAN (fig. 14). Mätningarna gjordes med ett avstånd på 4 mm/steg. 

Den magnetiska susceptibiliteten ger en indirekt mätning av minerogent material, genom 

att man mäter de magnetiska partiklarna som i sin tur kan ge mått på mängden 

erosionsmaterial (Ljung 2007).  

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kv%C3%A4ve-14
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kol-13
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Fig. 14. Bartington Instruments MS2B med en av borrkärnorna. Foto: Pontus Olsson. 

 

3.2.4 Pollenpreparering 

Pollenprepareringen gjordes för att pollenanalysen under mikroskop skulle vara så enkel 

och snabb som möjligt. Med både kemisk och mekanisk behandling får man bort en stor 

del av övrigt material som till exempel mineralkorn och växtdelar. Från översta borrkärnan 

(0-100 cm) togs 16 prover från 20-95 centimeters djup var femte cm. Cirka en cm³ torv 

plockades ut och lades i provrör märkta från 1 till 16. Destillerat vatten tillsattes för att 

undvika uttorkning. Behandlingen genomfördes enligt Berglund & Ralska-Jasiewiczova 

(1986) och bestod av nio olika steg som separerades av centrifugeringar och sköljningar. 

3.2.5 Pollenanalys 

En droppe av pollenmaterialet som hade preparerats i laboratoriet lades på ett objektglas 

med en droppe glycerin som sedan tunt ströks ut för att sedan fixeras med ett täckglas. För 

varje prov gjordes två preparat där vi räknade minst 200 pollen var, det vill säga minst 400 

pollen totalt per prov. Varför vi räknade på samma prov var för att minimera olikheterna 
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och stämma av att vi hade tolkat pollenkornen lika efter art. Under pollenräkningen 

räknades även kolfragment som fanns med i provet. För att de skulle räknas med skulle de 

vara i storlek med ett hasselpollen eller större, >24 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att vi skulle kunna identifiera pollenkornen övade vi på olika pollen i mikroskop under 

fyra dagar, varpå vi började räkna våra prover den femte dagen. Övningsmaterialet var 

referenspreparat från Högskolan Kristianstad där vi genom att studera pollenkornens 

struktur och öppningar kunde identifiera pollentyperna efter art. För de svåridentifierade 

pollenkornen användes pollennycklar samt relevant litteratur för artbestämning. Antalet 

pollen per typ antecknades och räknades sedan samman för att fastställa mängden.  För att 

se skillnad på de olika sädesslagen samt gräs, sattes ett mätinstrument på mikroskopets 

okular, vilket möjliggjorde artbestämningen då den stora skillnaden främst är storleken på 

pollenkornen. Att lära sig alla pollentyper och bestämma dessa ansåg vi hade tagit för lång 

tid, därför gjorde vi ett aktivt val att lägga fokus på indikationsarter, träd med flera då vi 

ansåg att det skulle vara tillräckligt för en bedömning av pollendiagrammet. De pollentyper 

som inte bestämdes ville vi ändå räkna och kategorisera, därför valdes dessa till obestämda 

pollen. 

 

 

 

Fig. 15. Bilden visar ett pollenprov under 
mikroskop där vi bland annat kan se 
sädesslag (1), tall (2) och lind (3). Foto: 
Alexander Walfridsson. 
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3.2.6 Diagramkonstruktion 

När all data var sammanställd fördes siffrorna in i datorprogrammet Tilia 2.1.1 där ett 

pollendiagram kunde konstrueras. Alla identifierade pollentyper, obestämda pollen samt 

kol lades i individuella grafer som visas i procent. De olika pollensslagen är uträknade på 

totalsumman av alla pollen för att få fram procent per pollenslag och prov. Därefter 

sammanställdes tre grafer för att visa totalsumman i procent av summa träd, summa buskar 

och summa ris, örter och gräs. En skala gjordes för att visa borrkärnans djup och en 

tidsskala gjordes för att visa förändringar över tid. Tidsskalan baserades på C14-dateringen 

efter den kalibrerade åldern e.Kr. (AD).  Även en kolumn med torvlagerföljd fördes in i 

diagrammet. Pollendiagrammet delades därefter in i fyra olika zoner, där zongränserna 

markerar tydliga förändringar vi kunde se för arternas upp- och nedgångar. Vi valde att ta 

med sporväxten örnbräken “Pteridium aquilinum” för att den kan kopplas till bränning och 

svedjning och obestämda ormbunkar “Polypodiaceae” då vi ser en tydlig koppling till 

alkurvan (Iversen 1973). 

Konstruktionen av pollendiagrammet gick igenom en noggrann avvägning där många 

parametrar spelade roll. Vi kunde till exempel med hjälp av den geometriska kartan 1734 

(fig. 9) koppla ihop kartans landskap med övre delen av pollendiagrammet. Utifrån det 

drogs slutsatser om vart de olika växtarterna vi hade i pollendiagrammet kunde tänkas ha 

funnits på inägor, utmarken och våtmarksområdet (torvmarken). På den geometriska kartan 

är vegetationens sammansättning relativt bra beskriven och visualiserad med trädsymboler. 

Exempelvis finns det på utmarken nedskrivet “Medelmåttig god Böökeskog”, ”Ahlekiär” 

(Alkärr) och en ”Bircke backa” (Björkbacke) i anslutning till ”Mossa” (Mosse). Med dessa 

parametrar delades växtarterna in i inägor–åker & äng, utmark – hagar, våtmarksvegetation, 

övrigt. 

Vid indelning drogs även slutsatser om hur ekologin ter sig idag, som beskrivits tidigare, 

för att få en helhetsbild. Exempelvis kategoriserade vi al till våtmarksvegetation trots att 

den på geometriska kartan även fanns i viss ”sidmark”, som är fuktig ängsmark. Enligt 

Behre (1981) kan man finna svartkämpe i fuktiga ängar och betesmarker. Här valde vi att 

kategorisera svartkämpe till inägor – åker & äng då vi tror att betestrycket haft negativ 

påverkan på förekomsten för att kategorisera den till utmark – hagar. Svartkämpe kan trots 

detta ändå förekommit på betesmarken. Dynamiken hur pollenkurvorna förhåller sig till 
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varandra spelade också in i val av kategorisering. Bland annat finns en dynamik mellan al- 

och björkkurvorna.  

Felkällorna i diagrammet kan dock vara många. Flera arter som har satts i en viss 

kategorisering kan man även återfinna på andra platser. Exempelvis har vi kategoriserat tall 

till våtmarksvegetation då tallen kan tänkas ha växt på mossen som ligger i nära anslutning 

till provpunkt 3. Men tallen skulle säkerligen kunna finnas på andra platser i landskapet, 

som till exempel “Oduglig backa”. 

3.2.7 Metoddiskussion 

Vad beträffar pollendiagrammet så finns det faktorer som har spelat in för resultatets utfall. 

Vi har i studien inte tagit hänsyn till de korrelationsfaktorer som kan visa på hur mycket 

växtlighet som en viss art motsvarar i förhållande till producerad pollenmängd. Vi vet inte 

heller hur stor radie som pollenkornen till provtagningsplatsen kan tänkas ha spridits från.  

Inlärning, pollenräkning och laboratoriearbete kräver mycket tid och tålamod. Men trots 

flera dagars inlärning kan vissa saker missas. Exempelvis visste vi inte hur örnbräkesporen 

såg ut förrän vi började räkna tredje provet nedifrån, vilket visas i diagrammet som att det 

inte finns. Andra aspekter kan ha varit att vi har blandat ihop vissa pollenkorn med andra 

då de kan vara väldigt lika varandra. Med arbetets gång för pollenräkningen ökade även 

självförtroendet vilket gjorde att de senare proven kan ha färre felkällor än de första. Om 

mera tid hade funnits skulle de första proven räknats ytterligare en gång för att kanske få 

ett säkrare resultat i just de proven. 
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4. Resultat 

4.1 GIS-analys 

Figurerna 16 och 17 visar resultaten från GIS-analysen där de potentiella torvmarkerna för 

pollenanalys är inringade i blått. Fig. 16 visar Göinge- och Nävlingeåsen med omnejd och 

att ortnamn med efterledet –torp (-arp, -(e)rup) främst är knutet till skogsbygden vilket 

även den fossila åkermarken är. I fig. 17 visas Linderödsåsen med omnejd där förekomsten 

av efterledet -torp tycks tätna mot väst. Beskrivning av torvmarkerna ges i Bilaga 2. 

 

 

Fig. 16. Potentiella torvmarker inringade och numrerade. Nävlinge- och Göingeåsen. 
Bakgrundskarta: GSD-Fastighetskartan markdata vektor © Lantmäteriet. Källa: Ortnamn 
vektor © Lantmäteriet, Jordarter 1:25 000 – 1:100 000 © Sveriges Geologiska 
Undersökning (SGU), Lämningar län Skåne shp © Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Diarenr. 
2012/892. 
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Fig. 17. Potentiella torvmarker inringade och numrerade. Linderödsåsen. 
Bakgrundskarta: GSD-Fastighetskartan markdata vektor © Lantmäteriet. Källa: Ortnamn 
vektor © Lantmäteriet, Jordarter 1:25 000 – 1:100 000 © Sveriges Geologiska 
Undersökning (SGU), Lämningar län Skåne shp © Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Diarenr. 
2012/892. 
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4.2 Paleoekologisk analys 

4.2.1 14C-datering 

 

Tab. 1. Resultat från 14C-dateringen med provets djup, 14C-år före nutid (BP) och kalibrerat värde 

e.Kr. (AD) 

Lokal Lab. nummer Djup 
(cm) 

14C-datering 
(14C-år BP) 

Kalibrerat värde 
(kalenderår AD) 

Ebbjörnarp 1 Beta - 516367 96,5 1250 ± 30 676 – 779 (74,7%) 
790 – 870 (20,7%) 

 

Av särskild betydelse är tidsperioderna under kalibrerat värde, vilka visar år e.Kr. och hur 

stor sannolikhet (procent) att dateringen ligger i vardera period. Vid konstruktionen av 

tidskalan till pollendiagrammet har vi använt tidsperioden 676–779 e.Kr. och tagit 

medelvärdet. Dateringen sattes således till 727 e.Kr. ± 50 år på 96,5 centimeters djup. 

4.2.2 Magnetisk susceptibilitet 

 

 

Fig. 18. Susceptibilitetsvärde för de båda borrkärnorna. 

 

I fig. 18 visas resultatet av den magnetiska susceptibiliteten. Kärna 2 är korrelerad mot 

kärna 1 för att överlappningen ska överensstämma så bra som möjligt. Från kärna 1 är 

djupet 200 mm till 950 mm relevant då det är där pollenproverna tagits ut, även den delen 
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av kärna 2 som överlappar är av betydelse i en diskussion. I kärna 1 finns två avvikande 

toppar som kan återspegla högre värden av magnetiska partiklar, men dessa kan istället 

vara felvärden som uppkommit vid mätningen då den högsta toppen inte existerar i kärna 

två. Den lilla toppen saknar betydelse då den är utanför den analyserade lagerföljden. 

Figurens generella mönster är att mellan cirka 1000-900 mm finns det en topp av 

magnetiska partiklar, vilket efterföljs av små uppgångar mellan cirka 800-700 mm och en 

jämn kurva upp till 200 mm. 

4.2.3 Lagerföljd 

 

Tab. 2. Tabellen visar resultatet för provborrningarna. Borrkärnan som användes till pollenanalysen 

togs upp vid punkt 3. 

Provborrning Från utgångspunkt (m) Max. djup (cm) 
 

Punkt 1 10 126 Stopp på block 

Punkt 2 20 273 Stopp i morän 

Punkt 3 15 200 Stopp i morän 
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Tab. 3. Nedanstående torvlagerföljd baseras på okulär bedömning av provborrningen vid punkt 3 

(15 m från utgångspunkten). 

Djup (cm) Torvlagerföljd Innehåll 

0 - 12 Svartgråbrun, låg - 
medelhumifierad kärrtorv 

Växtrester, ved, starr, 
mineralpartiklar 

12 - 37 Brun, låg - medelhumifierad 
kärrtorv 

Växtrester, lite björkved, starr, 
mineralpartiklar 

37 - 67 Svartbrun, låg - 
medelhumifierad kärrtorv 

Växdelar, ved, starr, 
mineralpartiklar 

67 - 80 Rödbrun, medelhumifierad 
kärrtorv 

Växdelar, björk, starr, 
mineralpartiklar 

80 - 92 Grårödbrun, medelhumifierad 
kärrtorv 

Växtrester, björk, starr, 
mineralpartiklar (sand) 

92 - 100 Brungrå, medelhumifierad 
kärrtorv 

Växtrester, björk, mycket stort 
inslag av mineralpartiklar 

100 - 111 Brungrå, medelhumifierad 
kärrtorv 

Växtrester, björk, mycket stort 
inslag av mineralpartiklar 

111 - 123 Gråbrun, medelhumifierad 
kärrtorv 

Växtrester, börk, stort inslag av 
mineralpartiklar 

123 - 127 Ved 
 

127 - 137 Orangebrun, låghumifierad 
kärrtorv 

Växtrester, björk, starr 

137 - 148 Rödbrun, medelhumifierad 
kärrtorv 

Växtrester, björk, starr 

148 - 192 Gråbrun, medelhumifierad 
kärrtorv 

Växtrester, björk, starr  

192 - 199 Gråsvart, sand-siltig lera Växtrester, ved 

199 - 200 Gråsvart, morän   
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4.2.4 Pollendiagram 
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Fig. 20. Totalsummor av pollendiagrammet indelat i växtgrupper. 

 

 

Beskrivning av zoner i pollendiagrammet 

Zongränserna har satts där vi tycker att en förändring i pollenkurvorna sker. 

 

Zon 1.  

Djup: 95-82,5 cm,  

År e.Kr: ca 750-900 

Zon 1 präglas av en ökande kurva för summa träd medan summorna för ris, örter och gräs 

samt buskar går nedåt. Likaså minskar kolen från 20% till ca 0,5%. Av pollenkurvorna för 

träd dominerar björk på 25-35% och al på cirka 20-40%, lägre värden för tall, ek och lind 
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som ligger på mellan 2-7%. Kurvan för avenbok ökar till ca 2%. Av ris, örter och gräs 

dominerar brudbröd/älgört (Filipendula), övriga korgblommiga, gräs och ljung. Dock är 

kurvorna på nedåtgående och till exempel minskar brudbröd/älgört från 12% ner till 3% 

mot slutet. Övriga korgblommiga minskar från 5% till 0%. Gräset går från 5% till 1%. 

Lägre värden finns för svartkämpe, målla (Chenopodiaceae) och malört (Artemisia) som 

ligger på mellan 0,3-1,3%. Sädesslag av obestämd art (Cerealia sp) sjunker från dryga 1,5% 

till 0% vid zonens slut. Hasselkurvan dominerar buskarna och går från ca 6% ner till 1%. 

Kurvan för ormbunke ökar kraftigt från 7% till dryga 30%. 

Zon 2.  

Djup: 82,5-62,5 cm 

År e.Kr: ca 900-1200 

Summakurvan för träd har i zon 2 sitt högsta värde på 90%, för att sedan till slutet av zonen 

gå på nedåtgående kurva och åter öka något. Summa ris, örter och gräs vänder på 4% och 

går upp till ca 7% för att sedan åter sjunka. För summa buskar går kurvan upp något mot 

mitten av zonen för att sedan vända nedåt. Kolen ligger på dryga 1% i början av zonen men 

ökar något från mitten för att öka ännu mer i slutet.  

Bland träden når al sitt högsta värde på cirka 65% för att sedan minska kraftigt till 20% mot 

slutet. Björken sjunker till en bottennotering på 10% men vänder till en kraftig ökning i 

slutet av zonen. För tall ligger nivån stabilt mellan 1-5%. Pollenkurvan för ek ökar och når 

en toppnotering på dryga 15% då den mot slutet av zonen sjunker. Kurvan för lind ligger 

på en låg nivå i början men ökar upp till runt 3% mot slutet. Avenbok ligger på en helt jämn 

nivå fram till slutet då den ökar något. Bok har en topp på 5% i slutet av zonen. En intressant 

notering är pollen från valnöt som dyker upp i mitten av zonen.  

Av ris, örter och gräs ligger brudbröd/älgört på en låg nivå som avslutas med liten uppgång 

och nedgång innan zon 3. Övriga korgblommiga, ljung och svartkämpar finns 

representerade men har låga värden från 0-1%. Pollen av obestämda sädeslag och 

humle/hampa (Humulus lupulus/Cannabis sativa) dyker upp med ringa 0,3% från mitten 

av zonen. Av buskarna fortsätter hassel vara dominerande och ligger på en jämn nivå hela 

zonen. Kurvan för ormbunke vänder nedåt från början av zonen men vänder uppåt från 

mitten och når sin topp på drygt 40% innan den åter minskar kraftigt.  
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Zon 3.  

Djup: 62,5-37,5 cm 

År e.Kr: ca 1200-1500 

Summan för trädpollen har en topp i början av zon 3 men sjunker till drygt 80% och ligger 

på en jämn nivå fram till slutet då den börjar gå nedåt. Summa ris, örter och gräs har en 

liten nedgång i början och hamnar på en bottennotering på cirka 2,5%. Men den präglas 

ändå av en uppgång fram till slutet av zonen. Summakurvan för buskar ökar starkt i början 

för att sedan sjunka stabilt zonen ut där den hamnar på cirka 3%. Kolen har två toppar, den 

största i början som hamnar på 15% och den efterföljande på dryga 10%. Kolkurvan 

avslutar zonen med en uppgång.  

Trädkurvan för al minskar till cirka 5% i mitten för att åter öka till slutet av zonen. 

Björkkurvan når sin topp på 55% och har en svag nedåtgående kurva fram till efter mitten 

av zonen då den sjunker mycket kraftigt till 18%. Tallkurvan fortsätter på en låg stabil nivå 

zonen igenom. Kurvan för ek minskar stadigt fram till slutet då den ökar cirka 5%. Lind 

ligger på en stabilt låg nivå genom hela zonen. Alm har en noterbar topp på 1% i mitten. 

Kurvan för avenbok har en stark uppgång till drygt 10% men går därefter ned. Bok har en 

liten topp i mitten av zonen som följs av en kraftigt uppgång mot zon 4.  

Ris, örter och gräs präglas av en uppåtgående kurva för brudbröd/älgört från början av 

zonen som avtar och sjunker stadigt i slutet. Gräs ligger på en stadig nivå men ökar något 

och ligger på 5% zonen ut. Ljung och svartkämpe ligger på låga värden i hela zonen. Målla 

finns representerad med en svag kurva mot slutet av zonen. Kurvan för obestämda sädeslag 

har en topp på 1% under första halvan av zonen. Den efterföljs av en nytillkommen kurva 

för råg som går upp till 0,8%. Även humle/hampa dyker upp med en svag kurva. 

För buskarna har hassel en liten topp i början men sjunker och ligger på låga värden zonen 

ut. Sälg har sin högsta nivå i zon 3 som ligger på dryga 3%. Från sina höga nivåer i zon 1 

och 2 ligger nu ormbunke på låga värden genom hela zonen. 

Zon 4.  

Djup: 37,5-20 cm 

År e.Kr: ca 1500-1750  

Summa träd präglas av en nedåtgående kurva, med en liten ökning från mitten men som 

efterföljs av en minskning som hamnar på 65% i slutet. Summan för ris, örter och gräs går 
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generellt uppåt, med kraftigare uppgång och en mindre nedgång i mitten av zonen som 

avslutas med en uppgång som ligger på cirka 20%. Summa buskar ligger på en relativt jämn 

nivå i hela zonen. Kol har i början en uppgång och en topp på 15%, som efterföljs av en 

nedåtgående kurva ända till slutet. 

För träden går alkurvan kraftigt nedåt i början av zonen och ligger sedan på en nivå mellan 

15-20%. Björken ligger på runt 20% längs med hela zonen. Tallkurvan ökar stadigt från 

drygt 3% till 7% genom hela zonen. Kurvan för ek har en liten minskning i början men 

ligger sedan jämt på cirka 5% zonen ut. Lind ligger på 0-0,7%. Avenbok har en sjunkande 

kurva och ligger på cirka 1% i slutet. Kurvan för bok ökar kraftigt och når en topp på drygt 

25% men går sedan ner till 18%. En kurva för gran finns representerad och ligger på mellan 

0,5-0,8% genom hela zonen.  

För ris,örter och gräs ligger brudbröd/älgört på en jämn nivå med en svag uppgång mot 

slutet där den hamnar på 5%. Gräskurvan har en topp på 10% i mitten av zonen, men går 

nedåt för att mot slutet åter öka något. Kurvan för svartkämpe ligger på en nivå mellan 0,5-

1,3% genom zonen. För övriga korgblommiga ökar kurvan något i början som efterföljs av 

en kraftigare ökning till cirka 2% i slutet. Kurvan för ljung ökar och ligger på runt 2% hela 

zonen. Bland sädesslag ökar kurvan råg och ligger på cirka 1,5%. Samtidigt tillkommer en 

svag men ökande kurva för vete/korn och ligger på cirka 0,5%. Humle/hampa har en topp 

på drygt 1% i mitten av zonen. 

För buskar ligger hassel på låga nivåer men ökar till cirka 3% mot slutet. Kurvan för en har 

sin topp i den här zonen och ligger på drygt 1,2% fram till mitten då den sjunker till mycket 

låga nivåer. Kurvan för ormbunke fortsätter på låga nivåer i zonen, mellan 0,5-1,5%. 
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5. Diskussion 

5.1 Dateringen av Ebbjörnarps etablering 

Landskapet som det såg ut i 1734 års karta (fig. 9) skulle man genom pollendiagrammet 

även kunna identifiera ett liknande landskap under 1500- och 1600 – talen. Likheterna 

mellan kartan och pollendiagrammet följs åt vilket även syns i Buhrmans karta från 1684 

(fig. 8). Då domineras området av bok vilket pollendiagrammet återspeglar med en kraftig 

uppgång av bokkurvan under 1500 – talet (fig. 19). I pollendiagrammet syns även en tydlig 

uppgång av sädesslagen i mitten av 1500 – talet. Här någon gång tror vi att ursprungsgården 

Ebbjörnarp expanderade till två gårdar, Norre gård och Södre gård. Denna utveckling skulle 

då ligga i fas med vad Skansjö (2010) beskriver om bebyggelseexpansion. Studerar man 

kartan syns ett mönster där vi tror att Norre gård var ursprungsgården då den ligger i 

anslutning till vägen. Från denna gård har fägatorna letts ut i vad som påminner om en 

timglasform i nord/sydlig riktning. I den södra delen har det sedan etablerats ytterligare en 

gård (fig. 21). Innan den andra gården etablerades tror vi att Ebbjörnarp var benämningen 

på enbart en gård, men nu när det fanns två gick båda under samma ortnamn varpå gårdarna 

benämndes Norre gård och Södre gård för att skilja de åt. Exempel på liknande 

namngivning på bebyggelse och gårdar beskriver Dahlerup & Bjørn (1988). 
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Fig. 21. De två gårdarnas placering tolkar vi som en del av bebyggelseexpansionen under 
1500 – talet. Pilarna visar vad vi tror är åkerexpansion från huvudgården (norre gård) varpå 
expansionen ledde till ytterligare en gårdsetablering (södre gård).  Utsnitt från den 
geometriska kartan 1734. 

 

Själva gårdsetableringen Ebbjörnarp menar vi sker någon gång i slutet av 1100 – talet vilket 

sammanfaller med tiden då suffixet -arp används (Pamp 1983).  Denna slutsats drar vi 

främst då vi kan se en tydlig ökning av kolrester efter en period på drygt 300 år av låga 

värden. Lagerås (2007a) tolkar i sina diagram att en tidigmedeltida etablering sker när 

längre kontinuitet av sädesslagen visas. Vi ser istället de mikroskopiska kolrester som en 

indirekt indikation på ett omfattande röjningsarbete där det har svedjats för att röja mark 

och etablera nya åkrar med bebyggelse. Man ska dock med försiktighet knyta kolresterna 

hundra procent till att det skulle röra sig om svedjning då det även kan ha förekommit 

naturliga bränder i området. Detta verkar dock osannolikt då en isolerad brand troligen bara 

skulle ha gett ett högt värde varpå det inte hade följts av någon kontinuitet. 
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Diagrammet visar ingen direkt indikation på odling under etableringen då sädesslagen först 

dyker upp ca 30-40 år senare. Att sädesslagen dyker upp senare än etableringen kan bero 

på flera faktorer. En faktor kan vara att det faktiskt har funnits pollen i det analyserade 

provet men att det har varit av så liten mängd att det inte har funnits i den del som 

analyserades. Området har tidigare nyttjats av människan och de människor som etablerade 

sig där på nytt var nog väl bekanta med hur det såg ut i området. Det kan vara så att 

människorna valde att inte ta upp den gamla tegen intill laggkärret för att kanske bruka vad 

de ansåg var den bästa marken först, vilket även Gren (1997) beskriver. Detta ledde till att 

den lämnades att växa igen. Därefter har kulturmarken från deras nya odlingar expanderat 

vilket gjort att sädespollen senare synts i diagrammet. Även susceptibiliteten skulle kunna 

styrka denna teori då det inte finns någon indikation på större erosion från den intilliggande 

fossila åkermarken samt att stora delar har bevaras.  

På de marker som lämnades kan det istället tänkas att avenboken fått fäste då vi ser en 

ökning i pollendiagrammet, då den gynnats av att andra träd har huggits ner (Küster 1997). 

Att gynna avenboken kan även ha varit den långsiktiga planen för bonden för att skaffa hårt 

och segt virke till olika redskap och till byggnadsverk (Tunón, Pettersson & Iwarsson 

2005). Eken har successivt minskat innan etableringen och kan tänkas ha använts till 

byggnationer av gården då den fortsätter att minska. De ekar som har stått inne på ängen 

var säkert oönskade och höggs sannolikt ner då de sura löven och skuggningen försämrade 

gräsväxten vilket även kan vara en faktor till minskningen. Svartkämpen som är en tydlig 

indikator på mänsklig aktivitet syns sparsamt i diagrammet både strax före och efter 

etableringen vilket skulle ge indikationer på att det kan ha slåttrats eller nyttjats till 

betesmark i samband med etableringen och svedjningen (Lindbladh 2005).  

Dateringen bygger på en interpolering mellan 14C-dateringen och markytan vars ålder satts 

till 2018. Etableringen kan ha skett redan vid 1100-talets början eller bortåt början av 1200-

talet. För att få en säkrare datering hade det varit önskvärt med ytterligare en eller två C14-

dateringar för att enklare kunna gaffla in etableringen. En annan parameter att ta ställning 

till är att osäkerheten även ökar ju längre från den fastslagna C14-dateringen man kommer 

i lagerföljden. 
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5.2 Samhälleliga faktorer bakom etableringen 

Ebbjörnarp etablerades i en tid som präglades av samhällsförändringar. Vi vet att 

Ebbjörnarp var ett frälsehemman under Hovdala sätesgård vid tiden för den geometriska 

kartan från 1734 (fig. 8). Det går därför inte utesluta att det har varit Hovdala eller den äldre 

Hovdalaborgen på Äspehöjden som lade grunden till Ebbjörnarp, då ändelsen -arp vittnar 

om att etableringen var styrd av en storman (Ödman & Ödman 2011; Myrdal 1999). Enligt 

Myrdal (1999) etablerades torpen på storgårdens mest avlägsna marker vilket stämmer på 

Ebbjörnarps placering, då Ebbjörnarp ligger i yttre randen för Brönnestad socken där 

markerna gränsar mot Ignaberga socken i öst.  

Vid 1100-talets slut hade kyrkan fått stort inflytande och menade att trälar skulle likställas 

vanligt folk och friges (Myrdal 1999). En kontinuerlig frigivning av trälar fanns redan, för 

det var så systemet var uppbyggt, men lagen om att träldomen skulle upphöra helt hade inte 

inrättats än och skulle inte göra det förrän på 1200-talets första hälft enligt Andrén (1985). 

Om det skulle vara så att etableringen skulle ha skett vid 1200-talets början med tanke på 

diffen på ± 50 år från 14C-dateringen, så är det inte heller orimligt att det skedde i samband 

med lagstiftningen och trälen som statusvara upphörde (Brink 2012). Nu kunde den fria 

trälen istället nyttjas som arbetskraft längre ifrån samt att denne kunde försörja sig själv. 

Om det har rört sig om en träls frigivning för Ebbjönarps etablering låter vi vara osagt, men 

att stormän hade trälar var inte ovanligt och den drivkraft som fanns till landboväsendet 

kan tyda på att det kan ha rört sig om en träls frigivning.  

Om det inte skulle röra sig om en träls frigivning så skulle det kunna vara en ättling till en 

träl eller en vanlig bonde som tog chansen till ett arrende. Befolkningsökningen som skedde 

under perioden kan även den vara en faktor till etableringen. För med den växande 

befolkningen ökade även bebyggelsen inom byn vars konsekvens blev att byns mest 

avlägsna marker även här kom att nyttjas för odling med mera (Fritzbøger 2001; Myrdal 

1999). För att slippa de långa transporterna från byn eller gården till sina avlägsna marker 

skedde en utflyttning dit. På Buhrmans karta (fig. 8) kan man även se att Ebbjörnarp ligger 

öster om Finjasjöns utlopp vilket gjorde att etableringen underlättade skötseln av markerna 

som låg på andra sidan ån. Enligt Fritzbøger (2001) fick torp sitt namn efter initiativtagaren 

varpå Ebbjörnarps första belägg 1434 skrivs Ødhbyørnethorp efter mansnamnet Øthbiorn 

(Ringdahl 2008).  



  

48 

 

Det kan ha funnits andra och tidigare namn på platsen som har försvunnit då få människor 

har brukat och känt till det.  Pollendiagrammet pekar på att etableringen skulle ha skett 

under 1100 – talets slut vilket vi tror skulle kunna ge en indikation om att Ødhbyørnethorp 

1434 skulle kunna indikera på ett ödetorp, “ödebjörntorp” som togs över efter digerdöden. 

Det vi menar är att det inte ska uteslutas att det kan ha rört sig om ett ödetorp då Ødhenæs 

som omnämns första gången 1396 börjar med “Ødh” precis som Ødhbyørnethorp. Ödenäs 

som det heter idag skulle med ortnamnet Ødhenæs ha betydelsen “det öde näset” eller “den 

bebyggelse Näs som ligger (har legat) öde” (Wahlberg 2016). Ödenäs tror vi senare har 

kunnat bevaras medan Ebbjörnarp kan ha ändrats till den nye ägarens namn (Dahlerup & 

Bjørn 1988). 

Pollendiagrammet visar dock inga tecken på att det skulle ha skett en tillbakagång i odling 

under den senmedeltida agrarkrisen. Trots den omfattande ödeläggelsen efter digerdöden 

och missväxten i början av 1300-talet tycks Ebbjörnarp ha klarat av pesten, som var en 

ständig reglerare av den mänskliga populationen (Rascovan et al. 

2019). Odlingskontinuiteten i pollendiagrammet visar på att teorin om ett ödetorp inte 

skulle hålla, men det går heller inte att utesluta att gården togs över omgående efter det att 

den hade övergivits (Myrdal 1999). Som tidigare nämnts så var Ebbjörnarp ett 

frälsehemman 1734 under Hovdala sätesgård och kan tänkas ha tillhört Hovdala tidigare 

än så. Om det har skett en pestepidemi med ödeläggelse så har det därför funnits resurser 

för att snabbt återetablera ”ödebjörntorp” vilket har gjort att det inte syns en tillbakagång i 

pollendiagrammet. 

5.3 Tiden före Ebbjörnarp 

Området vid Ebbjörnarp var långt ifrån ett orört skogslandskap tiden före etableringen på 

1100-talet. Perioden cirka 700 – 900-talen visar pollendiagrammet (fig. 19 och fig. 20) ett 

landskap med tydlig mänsklig närvaro. Kurvan för den magnetiska susceptibiliteten (fig. 

18) indikerar även den på aktivitet i form av markerosion under samma period. En stor 

förekomst av odlings- slåtter- och betesindikatorer, däribland obestämda sädesslag, 

svartkämpar, ljung och övriga korgblommiga, i förhållande till en lägre andel träd kan 

tolkas som att det redan under yngre järnålder och vikingatid funnits gårds- eller 

bybebyggelse med permanent jordbruk i området. Susceptibiliteten torde spegla att den  
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intilliggande fossila åkermarken var i bruk, då erosionsmaterial från åkermarken hamnat i 

laggkärret. Vid provborrningen (tab. 3) gjordes dessutom bedömningen att i lagerföljden, 

på 92 – 100 centimeters djup, fanns det ett mycket stort inslag av mineralpartiklar. Djupet 

sammanfaller med den här perioden då det är mycket aktivitet, vilket är mycket intressant. 

Med en så tydlig mängd av mineralpartiklar, som dessutom sammanfaller i tid, skulle man 

kunna dra slutsatsen att även detta indikerar på att den fossila åkermarken användes. 

Människorna återkoloniserade alltså tidigare nyttjad mark när Ebbjörnarp etablerades. 

Myrdal (1999) skriver att den ökande befolkningen under tidigmedeltiden bidrog till att 

“ny” mark togs i bruk samtidigt som ny agrarteknik möjliggjorde att jordar som tidigare 

varit obrukbara nu kunde nyttjas. Att ny agrarteknik gjorde så obrukad mark kunde 

användas var inte fallet för Ebbjörnarp, då området tidigare varit nyttjat.  Ebbjörnarps 

etablering styrks av Strids (1999) förklaring om att torp anlades på äldre byars marker.  

Förutom en tydlig mänsklig närvaro kännetecknas perioden av en agrar tillbakagång. 

Kolfragmenten minskar vilket sammanfaller med en tydlig igenväxningsfas där träden ökar 

medan ris, örter och gräs minskar. Odlingen försvinner helt i början av 900-talet vilket 

samstämmer bra med susceptibiliteten. Främst sker en förändring i våtmarksvegetationen 

där al, björk och ormbunkar blir dominerande.  

Man kan fråga sig vad som var orsaken till nedgången. Perioden i fråga pågår under loppet 

av cirka 200 år, vilket är en lång tid ur ett mänskligt perspektiv. Skansjö (1997) skriver att 

bebyggelsen under järnåldern blev mer fixerad men kunde flytta runt inom sitt 

resursområde. Welinder, Pedersen & Widgren (1998) menar att pollendiagram från det 

Sydsvenska höglandet visar att röjningsröseområden övergavs vilket gjorde att jordbruket 

generellt sett minskade under yngre järnålder, vissa områden övergavs under 700-talet e.Kr. 

Till viss del berodde detta på ett mer intensivt nyttjande av centralbygderna, vilket gjorde 

att spridda gårdslägen flyttade samman till odlingsbygdens centrum (Welinder, Pedersen 

& Widgren 1998). 

Det är inte helt orimligt att tänka att detta även hände för bebyggelsen som troligen fanns 

vid Ebbjörnarp vid den här tiden. Kanske skedde en förflyttning och centralisering nere vid 

den mer uppodlade bygden runt Hovdala och Brönnestad, eller mot nordost, på slättbygden 

öster om Hässleholm. Då pollenanalysen i denna studie omfattar bara en torvmark så ger 
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undersökningen en lokal återspegling av vegetationen och markanvändningen. Därför blir 

det svårt att dra några större slutsatser om vart och hur långt bort bebyggelsen flyttades. 

I början av 900-talet och en bit in i 1100-talet var det ett mer beskogat landskap vid 

Ebbjörnarp. I och runt laggkärret dominerade al och ormbunkar med inslag av mindre andel 

björk. På fastmarken växte främst ekskog med inslag av lind, bok och avenbok. Trots detta 

tycks inte all aktivitet ha försvunnit. Svag men kontinuerlig förekomst av gräs, ljung och 

svartkämpar tyder på att extensivt skogsbete kan ha förekommit. När det gäller fallet med 

svartkämpe skriver Iversen (1973) att det är en ljuskrävande art och förekom därför inte i 

betade skogar under äldre tider. Behre (1981) skriver också om svartkämpen där han 

hänvisar till Iversen (1973), men tillägger utifrån det att svartkämpen har minskad betydelse 

som en indikator för bete i skogslandskap. Istället kan den antas ha högre betydelse om 

delar av skogstäcket var öppet. I pollendiagrammet framträder svaga värden för svartkämpe 

under den här tiden, men man kan utifrån Iversen (1973) och Berhe (1983) anta att det 

fanns gläntor i den betade ekskogen där svartkämpen fick tillräckligt med ljus för att växa. 

Ett fåtal obestämda sädespollen som uppkommer en kort period under andra hälften av 

1000-talet är tecken på odling. Troligen förekom tillfälliga småskaliga odlingar i närheten 

vid den här tiden. Susceptibiliteten visar två svaga men utmärkande toppar vilket kan 

återspegla markerosion.  Med detta kan man dra en parallell till Lagerås (2007a, 2007b) 

studie i nordvästra Skåne där han vid sina lokaler också tolkar enstaka sädespollen som 

tillfälliga odlingar, och där troligen den fasta bebyggelsen låg på långt avstånd. I övrigt 

samstämmer denna period väl med Lagerås (2007a) studie. Att den tidigmedeltida 

gårdsetableringen föregicks av ett i stort sett beskogat landskap, extensivt bete och 

tillfälliga odlingar. Den enda skillnaden är att Lagerås (2007a) pollendiagram inte ger några 

tecken på att det ska ha funnits en förhistorisk bosättning vid någon av de fyra lokalerna 

han undersökte. 

Av detta dyker såklart nya frågor upp, främst gällande det öppnare kulturlandskapet som 

diagrammet visar: när under järnåldern öppnades landskapet upp och hur omfattande kan 

jordbruket ha varit? Hur mycket aktivitet fanns det vid tiden före Kristi födelse, äldre 

järnålder och bronsålder? För att besvara dessa frågor får man med en påbyggnadsstudie 

gå vidare och göra en pollenanalys av den andra torvkärnan, och med C14-dateringar 

tidsbestämma lagerföljden.  
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Bilaga 2. 

Fältundersökning och beskrivning av torvmarker från GIS-analysen 

 

Nävlinge- och Göingeåsen: 

Torvmark 1 Ebbjörnarp 

En halvöppen högmosse (fig. 23) i en dalgång mellan Nävlinge- och Göingeåsen, bevuxen 

med främst lågvuxna tallar och enstaka björk. En tydlig gräns syns där laggkärret tar vid 

då trädbeståndet tätnar och blir högre. Inga spår efter torvbrytning. Torvdjup minst en 

meter. Ingen osäkerhet när det gäller ortnamnets koordinater i GIS-lagret. Ortnamnet är 

knutet till bebyggelse. 

 

 

Fig. 23. Högmossen vid 
Ebbjörnarp. Foto: Alexander 
Walfridsson. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torvmarker 2, 3, 4, 5 Ignaberga-Attarp 

Mossarna ligger i ett kuperat skogsområde med tall och gran på Nävlingeåsen. Mossarna 

var halvöppna till slutna och bevuxna med främst tall med inslag av lövträd. Vid mosse 2 

och 3 tog det stopp i morän på cirka 30-50 centimeters djup, ingen fortsatt undersökning 

gjordes. Vid mosse 4 fanns inga spår efter torvtäkt och torvdjupet var minst en meter. En 

kul notering var sockengränsen av ekstolpar som “delade” mossen i två (fig. 24). Vid mosse 

5 fanns tydliga strukturer efter torvtäkt och torvdjupet var minst en meter.  För alla de fyra 
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mossarna var det stor osäkerhet kring ortnamnets koordinater i GIS-lagret, ingen gårds- 

eller bybebyggelse med efterleden -torp, -arp och -(e)rup fanns inom en km.  

 

 

Fig. 24. Ekstolparna utgör 

sockengränsen mellan Brönnestad och 

Ignaberga. Foto: Pontus Olsson.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linderödsåsen: 

Torvmark 6 Brostorp 

Halvöppen mosse med björk, tallar och gran. Tydliga spår efter torvtäkt (fig. 25). Torvdjup 

minst en meter. Stor osäkerhet kring ortnamnet Brostorp och dess koordinater i GIS-lagret. 

Brostorps by ligger cirka tre km österut. Dock ligger fritidshus ett par hundra meter från 

mossen. 
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Fig. 25. Markstrukturer efter torvtäkt. Foto: Alexander Walfridsson. 

 

Torvmark 7 Loarp 

Öppen till halvöppen mosse med lågvuxna björkar. Tydliga spår efter torvtäkt med torv 

exponerat vid ytan. Ingen fortsatt undersökning gjordes. 

Torvmark 8 Södra Pårup 

I terrängskuggningen fanns spår efter torvtäkt. Ingen fortsatt undersökning gjordes. 

Torvmark 9 Södra Pårup 

Liten halvöppen mosse med främst lågvuxna björkar med inslag av gran och tall. Tydliga 

strukturer efter torvtäkt. Torvdjup minst en meter. Ingen osäkerhet kring ortnamnets 

koordinater i GIS-lagret. 

Torvmark 10 Ljungstorp 

I terrängskuggningen fanns spår efter torvtäkt. Ingen fortsatt undersökning gjordes. 
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Torvmark 11 Satserup 

Stor och öppen mosse med enstaka björkar och granar. Barr- och lövskog omgärdar 

området. En överväxt transportväg sträcker sig ut i mossen. Inga tydliga strukturer efter 

torvtäkt kunde hittas varken på plats eller i terrängskuggning för den undersökta delen av 

mossen. Men i terrängskuggningen noterades torvtäkt på mossens nordvästra del. Torvdjup 

minst en meter. Osäkerhet kring ortnamnets koordinater i GIS-lagret. 

Torvmark 12 Tormastorp 

I terrängskuggningen noterades stor påverkan efter torvtäkt. Ingen fortsatt undersökning 

gjordes. 

Motivering till valet av undersökningslokal 

Torvmark 1 Ebbjörnarp valdes då den uppfyllde våra krav enligt GIS-analysen. Ingen 

torvbrytning kunde synas i varken terrängskuggning eller vid fältbesöket, vilket ökade 

chanserna för en intakt lagerföljd utan tidsavbrott i borrkärnan. Det fanns ingen osäkerhet 

kring ortnamnets placering i GIS-lagret, ortnamnet kan kopplas samman med två gårdar på 

Göingeåsen.  Tydliga strukturer i den fossila åkermarken med röjningsrösen och 

åkerterrasser låg i direkt anslutning till torvmarken. Dessa förutsättningar gjorde att 

torvmarken bedömdes var mest lämplig för en paleoekologisk analys 


