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VACKRA HEMBYGD, DU SOM VILAR1 

Vackra hembygd, du som vilar 

Trygg i blåa böljors famn, 

Nu till dig vår tanke ilar 

Och vi nämna glatt ditt namn 

Minnas ljuva barndomsstunder 

Uti lugna goda hem 

Uppå slätter och i lunder 

Minnas vad vi lärt av dem 

 

Månsken över gröna ängar 

Sommarsol på sädesvång 

Blomsterdoft från trädgårdssängar 

Och i skogen fågelsång 

Hell dig, Skåne, hell dig kära 

Fostermoder, vän och blid 

Må vår kärlek ömt dig bära 

Fram till lycka och till frid! 

 

Nu är tid att återgiva 

Vad som lån vi fått av dig 

Med vårt arbete dig bliva 

Stödet på din framtids stig 

Så din framtids skördar, väva 

Glatt din framtids väv, och så 

Med vårt ungdomsmod, det gäva 

För ditt väl på vakt att stå 

 

Måtte gyllne skördar hölja 

Städs' din näringsrika mull 

Och på andens marker bölja 

Andeskördars rika gull! 

Brusa över slätter vida 

Frihetsvindars stolta gång 

Ringe över vångar blida 

Skära känslors lärkesång! 

 

 

- Nils Hansson, (1850-1929), ca 1900
2
 

                                                           
 

1
 Eller SÅNG TILL SKÅNE. 

2
 Nils Hansson var en äldre bror till författaren Ola Hansson och förste rektor för Skurups folkhögskola. 
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Förord 

Ett stort antal person har bidragit med information till denna lilla skrift. Låt mig därför nämna de 

institutioner som avsatt tid för värdefull hjälp. Ett speciellt tack riktar jag till personalen vid Skurups 

bibliotek, som också är en betydelsefull kulturorganisation i kommunen. Tack också till Skurups 

församling, Skurups folkhögskola, Vemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening och till 

den lokalhistoriska gruppen på Skurups bibliotek.  

Bland forskningsbidragen skall nämnas Lars-Olof Larssons arbete med Mourids Jepsens jordebok, och 

uträkningar om de ekonomiska förhållandena för bönderna i Skurup i boken Skurups- och Hassle-

Bösarps historia. Alf Erlandssons bidrag i samma bok är ovärderlig. Erlandsson visar att han är den 

främste lokalhistorikern för Skurup sedan Paul Asp. Maud Färnströms avskrifter av Ehrensvärds 

dagboksanteckningar publicerade i Svaneholms årsskrift var till stor hjälp då Ehrensvärds handskrift 

är svår att tyda och som kräver att man är van vid äldre handstilar. Tack också till Johanna på 

Svaneholms museum for ett liknande påbörjat arbete med att skriva av Ehrensvärds dagböcker. Men 

som lokalhistoriker i Skurup kommer man aldrig förbi Eric Mårtenssons många bidrag om bygdens 

historier. Tack till dem alla.  

En speciellt tack till Ann Charlotte Oredsson för översättning från norska samt redigering av texten.  

Dessa små lokalhistoriska projekt har blivit en återkommande aktivitet för mig, en slags 

sommaravkoppling från mitt arbete som forskare i företagsekonomi. Det är också ett sätt för mig att ge 

tillbaka till lokalsamhället på vid sidan av mina föreningsuppdrag som alla bygger på frivilligt 

oavlönat arbete. För de som besökt oss i Torsjö om somrarna och som har sett mig försvinna in till 

datorn från trädgården, ber jag så mycket om ursäkt. Här är i vart fall resultatet. Jag pretenderar inte på 

att vara historiker, men  hoppas trots allt att denna skrift  ändå kan vara till glädje för någon.  

 

Författaren 

Torsjö, Sommaren 2012 
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Begränsningar 

Det finns inte mycket skrivet om Skurups by. Det mesta som rör Vemmenhögsbygden handlar om 

Macklean, slotten och kyrkorna. Det är kanske föga överraskande, för man ska också komma ihåg att 

Skurups by alltid har varit en litet ställe, med ringa befolkningsantal. Således är detta ställe också av 

begränsad historisk betydelse för de som bor på andra platser. För oss som bor i kommunen och 

dagligen färdas här är det däremot annorlunda. Vi söker svar på de många frågor, kanske först och 

främst av nyfikenhet, som dyker upp när vi kör
3
 genom denna historiska del. 

Trots att materialet om Skurups by är begränsat kan man inte heller i denna skrift täcka allt om byn. 

Jag går således inte in på detaljerna kring kyrkan som byggnad eller institution. Ej heller skriver jag 

om detaljerna runt folkhögskolans historia, om utbildningsprogram och utveckling av kurser eller om 

den senare lantbruksskolan eller lantmannaskolans historia frånsett enstaka viktiga händelser och årtal.  

Skriften är också begränsad till historisk tid, vilket innebär att det inte finns något om dagens by med 

här. När detta är sagt, så hoppas jag att detta lilla bidrag ska fylla ett tomrum i likalhisrien om Skurups 

by som helhet, ur ett ekonomiskt, socialt och idéhistorikt perspektiv. Nöjsam läsning! 

  

                                                           
 

3
  De allra flesta kör genom Skurups by. Några går eller cyklar självklart också, men om man inte bor här eller 

besöker folkhögskolan, kyrkan eller koloniträdgården så är det få som har ärenden hit. Stället ligger lite isolerat 
och det finns inga butiker här idag.  



 

8 

Introduktion 

Tack vare Eva Ehrensvärds dagböcker och en del foton tagna av olika personer genom tiderna 

har vi några idéer om hur Skurups by (det gamla Skurup) en gång har upplevts och hur det 

såg ut. Detta material fyller i huvudsak introduktionskapitlet.  

 

Eva Ehrensvärd var den siste private ägaren av Svaneholms slott. Hon var född på slottet 

1864. Merparten av sitt liv levde hon i Helsingborg, men kom sedan åter till Svaneholm som 

70-åring. Hon hade länge skrivit dagbok, men kanske var det intendenten vid Vemmenhögs 

härads hembygds- och fornminnesförening, Bror Magnus Vifot, som övertalade henne att 

skriva ner sina minnen från Skurup: 

 

”Under mer än 44 år har jag nu skrifvit dagbok, ty jag började dermed d. 1 Juni 1883, 

det år, som jag skulle gifta mig. Mamma hade, ända till sitt giftermål 1856, gjort 

anteckningar i sin almanacka, o dessa har ofta varit oss till mycken nytta o nöje – nu 

ville jag, hädanefter, göra det samma”
4
 

 

Hennes dagböcker och minnesanteckningar finns i dag i tre lådor i Svaneholms arkiv. 

Dessvärre så är hennes handskrift svår att tyda, så det har tagit tid att dechiffrera. Innehållet 

präglas av beskrivningar av familjerelationer, fester (vem dansade med vem, vilken musik 

spelades o s v) och små resor, men vi får också en inblick i hur det var i Skurup, både det 

gamla och det moderna, dvs. både i kyrkbyn och i järnvägssamhället.  

Maud Färnström har skrivit av Ehrensvärds dagböcker om Skurups by och tidigare gett ut 

beskrivningar i fornminnesföreningens årsskrifter. Med utgångspunkt i Monumentsbacken, 

mellan kyrkan och prästgården, som är den plats många skulle kalla Kyrkokacken
5
 i dag, 

skriver hon:  

”Uppe på backen der man stod, hade man ett gammalt gråstens stadshus, på vången til 

höger o dette hette Fronehus o vången kallades Fronevång
6
. När man så hade passerat 

”röda räck” o gick mot Skurup, hade man på venster hand Bräknehus med sin stora 

plantering
7
. Huset var ett hvitt tvåvåningshus från Mackleans tid. Litet längre ned till 

höger, hade man återigen ett litet gråstens stadshus, som hette Korrehus. När man 

passerade Svaneholms gräns kom man snart till en mindre gård, der det bodde en 

gammal fanjunkare vid navn Peter Rosenquist. Han hade en gång författad en roman 

som hette ”Hämden, eller den förmente döde” och nu kallade man alltid hans hus för 

”Hämdens”
8
. På venster hand, hade man så också en liten gård o der bodde ”Nils Prest”. 

                                                           
 

4
 Avskrivet från dagböckerna av Johanna, Svaneholm Museum.  

5
 I dagligt tal är Kyrkobacken ett ospecificerat område som inkluderar höjden runt kyrkan.  

6
 Detta Fronehus dyker upp flera gånger i källorna. Bland annat vet vi att en Carolina Amalia De La Motte 

föddes 1845-12-2 i Fronehus, Skurup och var döpt 1845-12-07 i Skurup.  För en fullständig lista över fastigheter 

i Skurups socken se appendix 1.  
7
 Köpman Otto Håkansson anlade en romantisk park med samma namn i början av 1930-talet vid foten av 

Zimmermans backe.  
8 ”Hämden eller Den förmente döde” var en roman skriven av Peter Rosenquist, och som kom ut i 
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Han hade kanske tjenat i prestgården eftersom han så kallades
9
. Sedan låg ett lite hus till 

höger, men jag vet ej hvem, som bodde der, men der fantes en tjock, brun hund, som 

hette ”Pott”. Nu funnos ej flera hus före ”femkorset” o der låg blott ett, en låg lång 

länga, hvilket kallades Ljungmanns (?) hus, jag tror att en gammal trädgårdsmästare 

med detta namn bott der
10

. I min barndom bodde nog sadelmakare Wickström med sina 

söner der o dessa voro ofta här uppe (…). Sedan funnos inga hus hela vägen mot kyrkan 

mer än ett mindre hus alldeles invid gränsen till prestgårdsjorden. I detta hus bodde 

skomakare Norbergs. (…) Söder om kyrkan o alldeles invid denne låg, o ligger än i dag 

det gamla klockarbostället o så började Skurups by här med sina små låga, halmtäckta 

hus (…) I det första huset till venster, bodde gamle Sandberg (…) När man gått förbi 

flera sådana gamla små hus, kom man fram till det lilla torget; voro här ett par större 

hus, nemligen den nuvarande folkhögskolan, der Dr Roth bodde de första åren, han var i 

Skurup (…) 

 

Bild nr 2. Apotekshuset
11

. Foto: Författaren 

Sedan blef detta apotek o Doktorn flyttade till det snedt emot liggande hvita hus – jag tror att 

detta tillhörde Kyrkoherde Thomaeus – o der bodde han länge o efter honom Dr. Nilsson. ” 

                                                                                                                                                                                     
 

Lund, 1847. Rosequist var f.d. sergeant vid kungl. Södra skånska infanteriregementet, brännvinskontrollör och 

författare.  Han skrev sånger, för det mesta till militären och han diktade. Rosenqvist skrev också ”Scandinavia: 

Ode (1848) och ”Papageno: muntert och skämtsamt småplock i poesi (1851).  
9
 Den ende Nils vi har är Nils Hjort, som var präst i Skurup mellan 1824-1864.  

10
 Huset står inte under detta namn i ortnamnsregistret. Det kan tyda på att det hade ett annat namn.  

11
 Byggnaden var apoteks hus en kort tid, senare flyttad in till järnvägssamhället.    
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Det hus som doktorn flyttade in i är det vi kallar Skurupshus, som i dag är bibliotek (1:a våningen) och 

studentbostad (2:a våningen). Se figur 3.   

 

Bild nr 3. Doktorsbostaden eller Skurupshus. Foto: Författaren 

”Bakom detta hus, låg kommunalstugan o fattighuset
12

. På 1860-talet användes ännu en 

plats sydöst om detta torg som den årliga markandsplatsen med diverse förlustelser (…) 

Vid det lilla torget, der Doktorsbostaden var, satt apotekaren Unge under många år i 

Apoteksbyggnaden (…) Alldeles invid torget på vägen söderut, låg ett mycket litet hus, 

der en ”pottmakare” bodde. Jag mins ännu den höga brandtrappan, hvilket gick upp till 

loftet, der alla lerkärlen förvarades. Åt öster gick vägen ned åt Dalaledet o Thorsjö. 

Blott ett stycke ifrån torget, låg ett mindre hus, der en svarfvare bodde (”Svarfvare 

Modig”). Han fabricerade bl a marknadshästar, alla målade i lysande färger o alla med 

hvisselpipa i stället för svans! (…) I närheten af ”Modig” bodde Målaren Palmkvist, en 

mycket skicklig o mycket anlitad man på alla gårdarna här omkring. Han var mörk som 

en sydlänning (…) Härifrån vred vägen ned åt Dalaled, der många små hus lågo tädt 

intill hvarandra utmed vägen (…) 
13

.”  

Tätt intill Apoteksbyggnaden eller Apotekshuset som det heter, stod Danskens hus. Huset 

fungerade delvis som sjukstuga. Här på fotografiet står toffelmakaren på framsidan av huset.  

                                                           
 

12
 På fattighusets tomt ligger i dag studentbostäderna Sheraton och Hilton.  

13
 Återgivet av Maud Färnström. SS. 36-39. 
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Bild nr 4. Danskens hus. Foto: Bild från Svaneholms slotts bildarkiv 

Annars skriver Ehrensvärd lite om Skurups by och om det senare Skurup runt järnvägen. Av 

hennes minnesanteckningar kan man förstå att det oftast var ett ställe man passerade förbi, t.ex när 

man skulle besöka folk på andra slott och herrgårdar i närheten, som var de man umgicks med 

eller när man skulle ut och resa med tåget. T ex. var det vanligt att man besökte herrskapet på 

Torsjö i förbindelse med att man varit i kyrkan och sedan körde söderut:  

”Jag i kyrkan. Vi alla på Thorsjö på e.m.”, 7 Jan 1882 

När Ehrensvärd skriver om det nya Skurup i dagböckerna, om järnvägssamhället är det mest som 

ett ställe dit man åker till för att komma till andra ställen eller som man besöker i samband med 

marknader eller som man i bästa fall kunde åka till för att bli fotograferad: 

”Ingeborg, Magnus o jag nere i Skurup o fotograferade oss.”, 28 juni 1883  

 

”Mamma, Ingeborg o jag på Concert i Skurups kyrka (7 blinda som sjöngo).”, 2 juli 

 

”Vår andra lysningsdag. Dog min lilla Bella på morgonen, stor sorg! Bella var en söt 

o klok pudel, som vi haft några år o som vi älskade högt. Den var köpt af ett 

kringresande cirkussällskap i Skurup o vi hade haft mycket glädje av den. Man hade 

bundit henne i hundkojan o en annan hund hade krupit in till henne o kväft henne! Så 

otäckt! Vi sörjde o saknade det kloka o snälla djuret mycket.”, 5 juli 

 

I resten av inledningskapitlet låter vi bilderna tala för sig själv. I bilden under (Figur 5) ser vi 

den gamla möllan antagligen ved dagens Woody. I nästa bild över vägen upp till 
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Monumentbacken eller Kyrkobacken (6) ser vi att det går en parallell stig för gående. På bild 

7 och 8 ser vi detaljer från två gathus i Skurup, som inte längre finns kvar.  

 

 

Bild nr 5. Möllan. Foto: Bild från Svaneholms slotts bildarkiv 
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Bild nr 6. Flintebro. Foto: Bild från Svaneholms slotts bildarkiv 

 

Bild nr 7. Skurups Kyrka. Foto: Bild från Svaneholms slotts bildarkiv 
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Bild nr 8. Mot Kyrkan. Foto: Bild från Svaneholms slotts bildarkiv. Det andra huset på vänster 

sida byggdes efter 1874. 

Vi kan också dra några slutsatser ur de kartor vi har över området. På kartan härunder från 

1864 (bild 9) ser vi fem hus i rad längs med vägen, där det översta är klockarbostaden, som 

man vet byggdes på order av Macklean 1786. Det tyder på att det tidigare kan ha stått ett 

mindre hus på marken vid sidan om klockarbostaden (om inte dateringen på bild nr 5 är 

felaktig). Vi ser också fyra hus på höger sida av vägen och vi ser att det finns hela nio hus 

söder om vägen. Många av dessa passar med Eva Ehrensvärds beskrivningar av 

hantverkarbostäder i texten ovan. På Smedgatan, norr om femkorset, i anslutning till en gård 

ser vi ytterligare två hus. Fram till långt ut på 1870-talet var Skurups by inte mycket större än 

detta.  

 

Om man jämför kartorna kan man se att fram till 1910 så har de flesta hus omedelbart söder 

om det gamla femkorset försvunnit (fastighetsbeteckningarna 108 och 111). Istället har man 

byggt en husrad längre bort mot gränsen till gamla Skuderup (fastighetsbeteckningarna 110 

och 104). Dessa hus finns fortfarande kvar idag och har behållit mycket av sin bycharm. 

Kantorshuset revs 1965 (se bild 15 för rivningen och bild 16 för hur det en gång såg ut då 

huset var fint). Det som ser ut som ett parhus på kartan är Apotekshuset och Dansken hus. 

Endast en liten mur med en port i skilde de två husen från varandra. (se bild 4).   

Bild nr 9. Skurup 1864 
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Bild nr 10. Skurup 1910 

Så sent som på 1970-talet var det gamla femkorset fortfarande ett kors med fem 

vägriktningar. (bild 11). Det är det ju inte idag. Nu har vi bara fyra vägar i detta kors. Det 

samma gäller också för övrigt det nya femkorset längre ner i själva Skurup, som också blivit 

ett fyrkors. Alltså finns det inga femkors kvar längre trots att man hela tiden pratar om 

”femkorset” 
14

.   

 

Den femte vägen i Skurups by stängdes för att ge plats åt ett utvidgat industriområde söder 

om det gamla femkorset.  Man har också planterat här och gjort en trottoar, så det vid en 

första anblick är svårt att se att det en gång var platsen för det ”Lilla torget”. Den som 

studerar flygfotot närmare ska upptäcka att husen fortfarande formar en rektangel. De nya 

                                                           
 

14
 De flesta tänker på det nya femkorset nere i Skurup när man talar om ”femkorset”.  

Bild nr 11. Skurup 1970  
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industrilokalerna på torget följer konturerna av de byggnader som tidigare låg här. 

Satellitbilden från google earth (bild 12):  

 

Bild nr 12. Skurups by sett med Google earth 

På bilden ser vi också den gamla rektorsbostaden med sin fina allé, som är studentbostad idag. 

Vi ser också koloniområdet som expanderade på 1960-talet. Idag finns här ca 47 kolonilotter. 

Vi ser också församlingshemmet, där man håller föredrag, undervisar konfirmander och tar 

emot folk i förbindelse med olika gudstjänster i kyrkan.  

Detta var en liten introduktion om Skurups by. För den som vill följa med in i en längre 

beskrivning av platsen, så ska vi i nästa avsnitt titta på forskningen som finns om området.  
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Skurups by 

Det är lätt att glömma hur liten Skurups befolkning var förr i tiden, ja, idag också för den 

sakens skuld, när vi jämför med närliggande områden i regionen. Idag har Skurup cirka 7.600 

invånare. På den tiden som denna skrift avhandlar hade Skurups socken, som då var ett 

mindre geografisk område, mellan 500 – 1.000 invånare; och antalet låg länge på 6-700 

personer. Själva Skurups by bestod av ett ställe med mellan 4 – 15 gatuhus på den tiden som 

beskrivs här. Befolkningen bestod av 41 – 203 personer. Idag går det fler än 400 elever bara 

på Skurups folkhögskola och på Nils Holgerssonsgymnasiet. Folkhögskolan har cirka 60 

anställda.  

Att platsen var och är liten betyder inte att den är ointressant, ej heller ur ett historisk 

perspektiv. Istället har vi här själva socknens hjärta. Samma förändringar och 

samhällsomvälvningar som ägde rum ute på andra platser skedde och kändes även här. Det 

gäller maktkampen mellan herrskapet på gårdarna och kyrkan som institution. Det gäller 

också bondeståndets förbättrade levnadstillstånd, som vid början av den tid som benämns 

feudaltiden, efter vikingatiden slut, ofta levde i det man skulle kunna beskriva som 

slavliknande omständigheter. Mot slutet av 1800-talet hade böndernas situation förändrats och  

de utgjorde en maktfaktor att räkna med och de tog ett stort ansvar för det samhälle som växte 

fram. I högre grad än tidigare ställde man inte bara upp med frivilligt arbete, men också med 

ekonomiska bidrag för att bygga samhällets gemensamma institutioner. Vi påminns om detta 

bland annat i byggandet av folkhögskolan, från planläggning till utförande. Böndernas 

välstånd möjliggjordes inte minst tack vare  de stora jordbruksreformerna som genomfördes i 

landet, i vars process Rutger Macklean, som ligger begravd i kryptan i Skurups kyrka, spelade 

en nyckelroll.  

På samma sätt som järnvägssamhället Skurup är oskiljaktig från köpmansståndets framväxt 

och arbetarklassens kamp så är Skurups bys historia oskiljaktig från kyrkans och 

bondeståndets kamp. På detta sätt blir lilla Skurups by en del av en större och mer 

komplicerad historia som är intressant att följa och som vi kan lära av.  

Skurups by är också historien om framväxten av folkhögskolan och senare om dess nära död 

och uppståndelse i ny dräkt, en process som ännu inte kan sägas vara avslutad. Vid starten 

byggde folkhögskolan sin verksamhet på tillresande docenter och professorer från Lunds 

universitet. Då radion kom använde man sig istället av den för att sprida föreläsningar ute i 

landet och det var inte längre nödvändigt att resa ut till varje enskild skola. Detta fick 

omedelbara konsekvenser för kvaliteten och organiseringen av undervisningen. Utvecklingen 

av jordbruksämnet satte högre krav på kompetensen hos lärarna – man skulle vara agronom 

för att få undervisa – vilket ledde till en naturlig delning av folkhögskolan och 

lantmannaskolan. Att den fysiska delningen inte skett förr var först och främst en ekonomisk 

fråga. Man hade inte haft råd och det fanns redan en konkurrerande skola i Trelleborg, som vi 

ska komma tillbaka till senare. I mellantiden byggdes också våra universitet och högskolor ut, 

så konkurrensen inom de humanistiska fackområdena, som traditionellt sett var 

folkhögskolans kärnområden (folkbildningsidealet), också ökade.  
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Under de senare åren har folkhögskolan försökt att finna nya nischer. En nyckel till framgång 

har varit en strategi där man satsar på ämnen, som inte i tillräckligt hög grad tas upp på 

universitet och högskolor. En annan strategi går ut på att man satsar på förberedande 

utbildningar. För Skurups del har man lyckats väl med den nya musiklinjen. Någon läsare 

småler kanske när man hör att man satsar på popmusik. Då får man komma ihåg att popmusik 

är en större exportartikel idag för Sverige än hela fordonsbranschen. (som nu under de senaste 

tio åren huvudsakligen blivit kinesiskägd). Världen förändrar sig och det måste också våra 

skolor. Historien om Skurups folkhögskola är en sådan historia om förändringar och 

anpassningar. 

Innan vi går in och avhandlar de olika institutionerna i Skurups by mer detaljerat, ska vi starta 

från början i historien med platsnamn och huvuddrag ur historien, dvs. den historia vi känner 

till. Man får aldrig glömma att på dessa marker och runt dessa kullar har det i alla tider bott 

människor, våra förfäder, i tusentals år innan någon kom på och kunde nedteckna deras 

handlingar mer detaljerat. Först fanns det en grupp jägare och samlare och sedan en 

jordbrukskultur med indoeuropeiske rötter.  Dessa två kulturer levde länge sida vid sida före 

de slutligen absorberades i en gemensam norrön kultur. I över tvåtusen år talade man här ett 

språk som var likt dagens isländska. Det svenska språkets historia i detta område är av relativt 

nytt datum och går inte längre tillbaka i tiden än cirka tre århundraden. 

Vemmenhög 

Om vi  först går tillbaka lite i tiden, så var Skurups socken under denna tid en del av 

Vemmenhögs härad, som också omfattade delar av det som i dag är Trelleborg (t.ex. 

Anderslöv) och Svedala (t.ex. Gustav). Vemmenhög fick sitt namn från de gamla byar som 

växte fram på var sida av de tre Wämundshögarna (Åke Hedelin, s. 30). Paul Asp skriver att 

namnet Vemmenhög kommer från Vämund, ett gammalt vikinganamn som betyder "Den som 

värnar hemmet". I de gamla handlingarna heter det också Vemundhöye. Antagligen ligger det 

en Vemund begravd i en av de tre högarna. (Paul Asp, s. 7). Vämundshögarna är inte unika i 

Skåne. Det finns minst tvåtusen större högar och rösen här.  De var begravningsplatser från 

senare bronsålderstid. Rösena är ännu äldre.  

Skuderup 

Under 1000-talet det historiskt kända bylandskapet fram överallt i Skåne. Nya byar tillkom 

med ändelser som -torp, med varianten -arp och -(e)rup i ortsnamnen.  Exempel på sådana 

namn är Björnstorp, Alnarp och Skuderup. I Skurups by har vi ordet by som kommer från bo. 

Det har ursprungligen inte haft någon annan betydelse än gård. Gården som man syftar på här 

är Skuderup, som ligger på vägen ner mot Dalaled. Även idag ligger det en gård där med 

samma  namn, som är byggt uppe på  resterna av den gamla  Skuderupsborgen. Den som tittar 

noga kan också se en liten skylt, med namnet Skuderup inpräntat, på ett pilträd vid allén, som 

leder upp  till gården. Den som tar sig lite mer tid kan upptäcka en försänkning i marken runt 

gården som motsvarar borgens vallgrav. (Om Skuderups historia, se Solberg Søilen, K. 2010).  
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På den tiden då Skuderup byggdes upplevde man en generell bebyggelseökning i Skåne och i 

Skandinavien, som genomfördes av människor vars namn vi inte känner och som inte har gått 

till historien på annat sätt än genom sina byggnadsverk. Behovet av nya hus hänger samman 

med befolkningsökningen från 900-talet till långt in på 1200-talet. Denna period präglades av 

milda vintrar och torra somrar. Detta ökade i sin tur spannmålsproduktionen och det blev 

enklare att livnära större familjer. Tillväxten var en direkt följd av ny kunskap. 

Tresädessystemet eller trevångsbruket, innebar att två delar var besådda och en tredje låg i 

träda. En rotationscykel gjorde att en del var besått med korn ett år och nästa år med råg. 

Systemet innebar att man fick betydligt större avkastning av markens grödor. 

Vid samma tid inrättades och genomdrevs också systemet med var tionde, som innebar att 

bönderna måste betala en tiondel av allt de tjänade och fick in till Kyrkan. Av den tiondelen 

som betalades från Skurup och Hassle Bösarp gick merparten till underhåll av akademien i 

Lund. Från Skurup levererades årligen dit – i slutet av 1600-talet – omkring 80 tunnor 

spannmål och från Hassle-Bösarp 12 tunnor spannmål (s.106, Lunds akademiska arkiv, 

Räkensk. 1689, LUB). På detta sätt blir Kyrkan en reell maktfaktor i samhället. Genom Adam 

av Bremen vet vi, till exempel, att det fanns 300 kyrkor i Skåne under 1070-talet. En 

maktställning som kyrkan förlorar i och med att man delar kyrka och stat, en process som 

startade 1999 i Sverige
15

.  Delningen får stora ekonomiska konsekvenser för Kyrkan när 

kyrkoskatten ersätts med en kyrkoavgift och många medborgare går ut ur Kyrkan och istället 

bara väljer att betala begravningsavgiften. 

Den nye religionen 

Med andre ord, framväxten av Skurups by sammanfaller inte bara med befolkningsökningen 

på 1100-talet, men också med ankomsten och framväxten av en ny religion, kristendomen. 

Under tidigare perioder, på vikingatiden, var samhället indelat och styrt av ett stort antal fria 

män och småhövdingar med en egen religion, den norröna, hedendomen. 

Beteckningen hedendom var ursprungligen inte ett pejorativt begrepp, men betydde den 

hemliga tron, i motsats till den utländska tron. Den nya religionen, som tillsammans med 

judendomen och islam har sitt ursprung i gamla testamentets texter bland semitiska 

nomadstammar, blev populärt i Europa under den tid som sammanfaller med Romarrikets 

fall.  Efter kontinental förebild (huvudsakligen Frankrike, Tyskland och England) blev 

kristendomen ett använbart ideologiskt redskap för män med ambitioner att lägga under sig 

större landområden, så kallade nationer. Denna process kan vi också följa i Skåne och dess 

implikationer ser vi i och med byggandet av Skuderup och Skurups kyrka.  

Under vikingatiden hade stormännen betydligt större frihet (men också större faror) än under 

den samhällsordning som sedan tog över. Med Kristendomen och nationalstaten fick vi ett 

litet antal aristokrater/ riddare, som fick gods och gårdar i byte mot sina militära insatser och 
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 År 1999 beslutar kyrkomötet om ny kyrkoordning och den 1 januari 2000 ersätts statskyrkan Svenska kyrkan 

av trossamfundet med samma namn.  
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sin lojalitet till kungen. Dessa män byggde sina hem som fästningar. Efter att ha byggt en 

herremanshus, om inte ett slott, och en vallgrav, så började man bygga en kyrka. Detta 

förväntades också av dem. Således kan vi anta att det var ett tidigt herrskap på Skuderup som 

byggde kyrkan i Skurups by på 1100-talet. Kyrkan som institution var i starten och fram till 

reformationen styrt av direktiv från Rom. Kontrollen av den specifika kyrkan och den tredje 

statsmakten, som religionen nu hade blivit, kunde däremot variera mycket. På de större 

platserna sände påven ut sina speciella undersåtar med egna direktiv, medan mindre kyrkor 

som den i Skurup till en början inte hade någon egen präst, men fungerade mer som ett 

familjekapell som socknens invånare hade tillgång till.  

Små höjder och backar har genom alla tider varit typiska kultplatser. Några av dessa känner 

man igen på namnet, som till exempel Solberga, det vill säga ett berg där solen skiner. Här 

byggde man också en kyrka, men fästningen låg nere i Torsjö. På samma sätt byggde man 

också en prästgård i Skurups by långt senare, på andra sidan av huvudvägen mittemot kyrkan. 

Att man inte först byggde stormansgården här uppe beror nog också på att det var svårt att 

bygga ett försvarsverk där. Området består till mångt och mycket av berggrund och sten. Att 

försöka gräva en vallgrav på backen var således inte något alternativ och att bygga en lång 

mur skulle ha kostat en förmögenhet. Då var det enklare att bygga ett försvarsverk i 

sumpmarkerna som en gång ledde ner till Dalaled - som senare torrlades för att ge plats åt ny 

oslingsbar mark. Om man angreps när man var i kyrkan kunde man alltid springa hem över 

vindbrygggan och dra sig tillbaka bakom vallgraven och försvarsverket, som förr i tiden kan 

ha tillverkats som träpallisader. Samtidigt var dessa höjder eller kullar goda utsiktsplatser 

varifrån man kunde se fienderna på långt håll, trots att man även hade utkikstorn också på 

stormansgården.
16

 Man byggde ofta ett fristående torn i anslutning till kyrkan. Så var det 

antagligen också i Skurups by. Konstellationen med gård/borg och kyrka som ett förenat 

försvarsverk finner man på flera platser i Skåne.  

Bybildningen sammanfaller med kyrkobyggnadsskedet, efter europeisk förebilden, som kom 

till Skåne via Danmark. Samhället bestod nu av tre klasser: bedjare (kyrkans folk), krigare 

(riddare) och arbetare (bönder) som alla hade sina speciella byggnader. Särställningen som 

”bondeadel” uppstod på 1200-talet då de fick särskilda privilegier av kungamakten. Men även 

om de på pappret var fria, så var de tyngda av förpliktelser gentemot de två andra stånden. 

Den ena hotade med fängelset och den andre med helvetet. Sten Skansjö påminner oss om att 

för bönderna var predikan om skärselden och helvetet högst verkligt. Skurpsbor som 

fortfarande lever kan berätta liknande skrämselpropaganda användes ända in i vår egen tid. 

Det nya feudalsamhället under kyrkan var med andre ord och på många sätt en tillbakagång i 

den sociala utvecklingen i bygden. Ny vetenskap och bättre teknik gjorde självklart livet 

enklare, men under vikingatiden fanns ett stort antal fria män och stormän och större 

autonomi. Det gäller först och främst kvinnans ställning i samhället. Under feudaltiden blev 

antalet stormän reducerat och livet blev mindre fritt för en stor del av befolkningen. För 
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 Ruinerna av en sådan känner man igen från Vifots utgrävningar av Skuderups borg. 
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trälarna blev det självklart bättre och man ska inte romantisera vikingalivet för mycket, men 

ett större antal var fria.  

Senare på 1300-talet härjar så digerdöden och andra farsoter. Som en följd blev den danska 

adeln starkt reducerad. På grund av en agrarkris som följde och låga födelsetal under 1400-

talet satt danska adelsfamiljer på flera gårdar samtidigt. Makten koncentrerades således 

ytterligare. Under reformationen, då de flesta av kyrkans gods låg inom kronan, så styrktes 

adelns makt ytterligare. Samma historia ser vi i Skurups by under första delen av 1500-talet, 

då prästen flyttades från Saritslöv till Skurup. Där blev han bara ännu en av de anställda under 

patronus. Patronus gjorde anspråk på patronsrättigheter för Skurups kyrka och fick det,byggt 

på argumentet om gammal hävd. Ett smart drag var att flytta kyrkan från Saritslöv till Skurup. 

Paul Asp berättar att Skurups prästgård var ingen egentlig prästgård, utan ett hemman nr 1 

och 2 insocknes frälse. Något sådant förhållanden torde ej finnas i hela riket (s. 191.). 

Patronsrättigheten för Skurups kyrka upphörde först 1922. 

Lars Olof Larsson tror att anledningen till att Jakob Sparre år 1543 slog samman Saritslöv och 

Skurup och lät den första kyrkan förfalla, var en önskan om att utöka veckodagsfriheten han 

hade för Svaneholm. Paul Asp säger att det kom order om att kyrkan i Saritsöv skulle 

ödeläggas (s. 190). Detta privilegium förlorade Svaneholm under Axel Gyllenstierna. 

Saritslöv och Skurup  blev istället förklarade utsocknes frälse. Den formella förklaringen till 

att man valde Skurup var att kyrkan i Saritslöv låg för långt bort då man flyttade till 

Svaneholm. Detta verkar inte troligt,när man jämför med ovan nämnda ekonomiska fördelar.  

Under 1530-talet hade Skurup flest gårdar i socknen med 16 stycken, men år 1624 är det 

dubbelt så många i Sandåkra som i Skurup, 21 mot 11 stycken. Det kan bero på det faktum att 

Svaneholm inte är med i den sistnämnda beräkningen. Samtidigt har det varit en reell 

reduktion av gårdar i den gamla byn och många står tomma. Detta är en följd av utökade 

aktiviteter i Svaneholm. Man har under den här perioden på många sätt försummat det gamla 

Skurup. ”Till de gårdar, som redovisas i Skurups by på 1530-talet och 1624, skall läggas ”en 

vädermölla som ligger utanför Skurup”; ”en vattenmölla heter Ängamöllan” och är omtalad år 

1624 (där man senare förlägger den årliga marknaden). De 16 gårdarna i Skurup är all gårdar 

som ligger i byn. Enligt vittnesmål från 1560 hade herrarna på Skurups gård hållit präster och 

kyrkotjänare, åtminstone sedan Oluf Jepsens tid. ”Denne har hållit prästen till kost på gården 

… och den som var degen (klockare) var också skrivare på Skurups gård”. (Lars-Olof 

Larsson, s. 59). Under mitten av 1600-talets kan det ha bott ca 600-800 personer i Skurups by.  

Bönderna både drevs och beskattades hårt vid den här tiden. I Danmar på 1500- och 1600 -

talen var bönderna i praxis livegna. I Sverige hade bönderna det något bättre. Dessa 

förbättringar fick efter vart en positiv påverkan på böndernas tillstånd i Skåne, men det skulle 

ännu ta ett par hundra år förrän bönderna fick någon form av välstånd, ända fram till 1800-

talet. Annars var lagen ofta det samma som patronus vilja och om man trotsade denne kunde 

man ända upp i hans privata fängelse. Att få tillstånd att överklaga var inte lätt. Detta var 

också vardagen på Skuderup och senare på Svaneholms slott.  

Historia är nästan alltid en maktkamp. I boken om Skurups tegelarkitektur, som handlar om 

järnvägssamhället (Solberg Söilen, 2012) ser vi hur första delen av 1900-talet sammanfaller 
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med handelsståndets utveckling och arbetarklassens kamp. For Skurups by sammanfaller den 

med kyrkans kamp mot feudalherrarnas och böndernas kamp for större frihet och ett 

uthärdligt liv på 1700- och 1800-talen.  

Före reformationen blev tiondepengen fördelad på sockenpräst, sockenkyrka och biskop, ofta 

till stor förargelse för adeln. Efter reformationen miste kyrkan denna rättighet och blev istället 

anställd av kronan och adeln. Vi diskuterar denna process mer i nästa kapitel om 

reformationen.  

Reformationen 

Sverige bröt det officiella kontraktet med Rom år 1524. Tre år senare gav kungen fullmakt till 

att expropriera kyrkans egendomar
17

. I Danmark, där Skåne ingick, segrade reformationen i 

alla större samhällen år 1530 och år 1536 drog man in kyrkans egendomar. Kungen övertog 

därmed också avlöningen av alla kyrkans anställda. I praxis överlät man ofta detta jobb till 

adeln. År 1543 slås Skurup samman med Saritslövs socken. Jakob Sparre har tagit över 

kyrkans egendomar och plikter, utan blodspillan, att döma av källorna.  

Nästa gång vi ser en stor befolkningstillväxt bestämmer sig Skuderups ägare för att flytta, det 

sker ca 1530. Det nya slottet vid Svaneholmssjön med sten från Skuderup. Huvudkyrkan 

flyttas nu från Saritslöv till Skurup, antagligen med sten från Saritslöv. Länge var Saritslöv 

den viktigaste kyrkan i socknen. Prästen förflyttades, enligt Axel Gyllenstierna till Skurup på 

1540-talet. Då hade man också byggt en prästgård här. Vi har tidigare tittat på några av de 

förklaringar till varför kyrkan flyttades. Det finns också några alternativa historier om detta. 

Enligt ett rykte ska kyrkan ha flyttats för att prästen i Sariltsöv, Bernt, hade en hushållerska 

eller ”prästedeja”, som hela tiden uppvaktades av biskopens huvudmän och som prästen 

således inte fick ha för sig själv. Skurup låg lite längre bort från Näsbyholmssjön så då gladde 

sig prästen åt att förflyttas.  

Sockenprästen Bertel Jensen kom i besittning av en gård i Skurup ”liggande näst östan vid 

kyrkan” mot ett årligt landgille av ett pund korn. Samtidigt avstod prästen till Jacob Sparre 

alla anspråk på den gamla prästgården i Saritslöv (Paul Asp, ss. 59-60). Ägaren till Skuderup 

motsatte sig därmed ordningen om tionde. Efter en rättstvist och ett kungligt privilegiebrev 

daterat till den 27:e juni undertecknat av Fredrik II får Gabriel Sparre den definitiva 

patronsrätten till Skurups kyrka och prästgård. Kyrkan byggdes till och det gjordes en krypta, 

där de själva skulle begravas. Mot dessa rättigheter ställdes förpliktelser om att ge de 

anställda lön och underhålla kyrkobyggnaderna. I praktiken gick nu alltså det tionde till 

slottsherren istället för till kyrkan.   

Kostnaderna för flytten lär ha bekostats av godsägaren på Skuderup. (Paul Asp, s. 136). 

Denne ägde också marken där prästgården byggdes. Efter detta minskade Saritslövs kyrka 
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ytterligare i betydelse. Vad vi kan se är att Skurups by vinner en kyrka men förlorar en 

herrgård ungefär vid samma tid. Det lilla samhället går således igenom en stor förändring på 

kort tid.  

Även bönderna fick en del fördelar i denna omfördelningsprocess som reformationen på 

många sätt var. Efter 1523 års förordning kunde man inte säga upp en arrendator eller bonde 

från sin gård så länge denne utförde sina skyldigheter, som bestod av dagsverken och 

landgillet. Landgillet på Svaneholm från 1530-talet var på mellan 1 – 3 pund (1 pund = 3 

tunnor) korn (bjug). De flesta gav också en s.k. teje, ett mindre antal smådjur (1 lamm, 1 gås, 

2 höns). Längre fram på 1500-talet skulle bönderna hålla ”fodernöt”, dvs att de under vintern 

skulle sörja för foder till ett eller flera av huvudgårdens nötkreatur. Det står inte något om 

dagsverken i jordeboken, men var kanske på 9 dagar/år och och knutet till skördetiden, från 

Sankt Olofs dag (29/7) till Mikaelidagen (29/9) (Lars-Olof Larsson, s. 62-63). Antalet 

dagsverk som skulle göras kunde variera mycket och senare var det inte ovanligt att små 

gårdar och ”hus” kunde ha över 100 dagsverk. några kunde också köpa sig fria från 

dagsverkskyldigheten. Detta vet man gällde för de fem gårdarna i Hylteberga.  

Lars-Olof Larssons konklusion av Skurupsböndernas ekonomiska förhållanden är att deras 

förhållande har varit ”någorlunda drägliga” under normala år (s. 66). Samtidig är det klart att 

de förhållanden som människorna levde under på denna tid var hårda och skulle uppfattas 

som djupt orättvisa i vår tid. Adelns makt var stor också i förhållande till kungens makt. 

Skurup var ett utpräglat feudalsamhälle där godsägaren kunde ta rätten i egna händer och 

utfärda böter till vem han ville. I och med att huvudgården flyttades från Skuderup till 

Svaneholm fick man därigenom mer mark, och det var inte nödvändigt att expansionen gick 

ut över bönders markområden, som på många andra ställen. Reformationen och den stora 

rockaden i Skurups by var således både till adelns och böndernas fördel.  

Övergången från dansk till svensk tid 

Då svenskarna tog över  makten i Skåne 1658 bytte man ut den adeln som satte sig upp mot 

den nya kungamakten. De flesta böjde likväl nacken, utåt sett och det mesta förblev som det 

varit tidigare, i varje fall i starten. Högre danska befattningshavare måste lämna sina tjänster, 

men fogdar, präster och magistratspersoner fick bli kvar tills vidare. Fram till år 1683 fick 

skåningarna behålla sina privilegier och rätten att bli dömd enligt dansk lag. Svenska soldater 

blev under lång tid sedda som en invasionshär. Ryttarinkvarteringarna blev speciellt illa sedda 

då de tärde på böndernas redan magra förråd. 

Den danska adeln i Skåne var inte glad för de nya herrarna. Under de påföljande krigen stod 

de flesta på danskarnas sida och motståndsmännen, snapphanarna, fick mycket hjälp. 

Svaneholms ägare, Erik Hardenberg Gyllenstierna, blev år 1662 beskylld av en av sina egna 

bönder för att stå på danskarnas sida.  Att Gyllenstierna nekat att infinna sig framför 

undersökningskommisionen i Malmö visar också vilken makt den danska adeln hade trots att 

de hade varit tvungna att byta sida. År 1664 blev Gyllenstierna invald i det svenska 

riddarhuset. Efter det Skånska kriget 1675-1679, bestämde sig Karl XI för att anlägga en 

tuffare försvenskningspolitik. År 1683 blev Eriks son Axel beskylld för landsförräderi, då det 
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ansågs att han bytt sida när danska soldater återigen tog kontroll över Svaneholm, men det 

kunde inte bevisas och han blev snabbt frisläppt. Även om Axel var fri var han från och med 

detta och fram till sin död ”praktisk taget i kontinuerlig konflikt med olika svenska 

myndigheter” (Alf Larsson, s. 121). Axel var ledare för oppositionen bland den tidigare 

danska adeln, som gick mot inskränkningarna av tidigare privilegier, först och främst 

ordningen med ”veckodagsböndernas dagsverk”, inlett av den svenske kungen år 1681. Detta 

kunde Axel göra därför att han stöd av många i den skånska adeln;  män som Ebbe Ulfeldt, 

Hans Ramel, Christoffer Giedde m. fl. (s. 122). Till slut var det den unge kungen som gav 

efter, inte minst eftersom skåningarna hade stöd av generalguvernör Rutger von Aschenberg, 

som själv just hade anskaffat ett gods i Skåne. Hade han inte gjort det, påminner Alf 

Erlandsson oss om, så hade det betytt en verklig bondefrigörelse i Skåne. Istället blev nu Axel 

Gyllenstierna Skånes störste landägare och mäktigaste man, trots att han under hela sitt liv 

kan sägas ha stått på dansk sida, som hans far före honom. Axel dog ogift på Svaneholm år 

1705.  Hans sarkofag finns i kryptan i Skurups kyrka, sida vid sida med Rutger Mackleans 

kista.  

 

Alla dessa problem med den nya övermakten hindrade inte Axel Gyllenstierna från att 

förvandla Svaneholm till att bli det största godskomplexet i Skåne (s. 152). Hans godsinnehav 

omfattade år 1686 förutom Svaneholm också Brodda, Pugerup, Karsholm och Hanaskog. 

Bild nr 13: Axel Gyllenstiernas 

kista i kryptan i Skurups Kyrka. 

Foto: Författaren 
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Tillsammans avkastade dessa gods 2306 tunnor hartkorn. Svaneholm och Karlsholm var de 

största och gav ungefär lika mycket. I en översikt från 1696 hade endast 3 godsägare en 

inkomst som översteg 1000 tunnor hartkorn. Av dessa var Skuderups ägare den rikaste.  

För bönderna var krigstiderna tuffa. Den svenske kronfogden Nils Skåning konstaterade i 

februari 1678 att inget annat härad i hans fögderi lidit så under krigets bördor som 

Vemmenhögs härad. I mars 1677 meddelade kyrkoherden i Skurup, Söffren Hanssen att ett 

antal bönder hade följt med snapphanarna (s. 119).Också året efter meddelades det att 

skurupsbönder hade haft samröre dels med snapphanar och dels med förrymda danska 

soldater, så kallade marodörer. Samtidigt var det också klart att bönderna ofta blev tvungna att 

ställa upp med både mat och insatser. Det var inte lätt att värja sig mot invandrarna. Man 

visste ju heller inte vilken sida som skulle vinna. Konklusionen måste bli att 1600-talets 

senare hälft var en turbulent tid för Skurups bönder.  

1700- och 1800-talet 

Efter Axel Gyllenstierna, som dog ogift 1705, utslocknade den adliga ätten Gyllenstierna af 

Svaneholm på svärdsidan. Halva egendomen testamenterades till Axel Julius Coyet, men 

sedan han kunde köpa ut den siste Gyllenstierna blev han ägare till hela slottet. År 1782 

flyttade Rutger Macklean in på slottet, som han ärvt av sin morbror, Gustaf Julius Coyet. 

Släkten Coyet hade under senare delen av 1500-talet invandrat från Brabant, före 

detta hertigdöme i nuvarande Nederländerna och Belgien, på grund av religionsförföljelse. De 

adlades år 1649 och medlemmar av släkten innehade senare också bl.a. Torup och Ljungby. 

Skurupsböndernas lidande var inte slut i och med med Axel Gyllenstiernas bortgång. Under 

det stora nordiska kriget 1700-1718, såg danska soldater återigen en möjlighet att återta 

Skåne. År1709 kom Skåne att beröras direkt av kriget då danskarna landsteg vid Helsingborg. 

Karl XII satt i turkiskt fängelse. Guvernören i Skåne, Magnus Stenbock måste med andra ord 

själv ordna upp med invasionen. Folks sympatier var åter på danskarnas sida. Stenbock 

vågade därför inte lita på de infödda skåningarna i den här kampen. Då Axels syster, Sophia 

var på besök år 1713, beskriver hon situationen i socknen som miserabel. ”Inte mindre enn 15 

gårdar under Svaneholm lå öde utan åbo vartill kom en mängd gatehus”  OBS KOLLA 

CITATET(s. 134). Också Skurups kyrka var i ett bedrövligt skick vid den här tiden. De 

danska sympatierna varar till långt in på 1700-talet, tills Coyet tar över och ännu längre tid 

bland bönderna
18

.  

Den sociala och ekonomiska situationen i Skurups by 

Åren 1785-86 var det 63 personer i Skurup. År 1794 170 personer varav 22 stycken som 

bodde på fattighuset. Det var totalt 41 personer som bodde i gatuhus. År 1785 var det 79 som 

                                                           
 

18 http://www.algonet.se/~sylve_a/karsholm.htm (2012-06-30) 

http://www.algonet.se/~sylve_a/karsholm.htm
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bodde i Sandåkra, 84 i Hylteberga, 167 personer i Sandåkra och 215 i skogshemman. År 1794 

var det 203 som bodde i gatuhus och 317 som bodde i ”Hemannen i Skogen”. Under den här 

perioden ser vi m.a.o. både en ökning av folk som håller till ute i skogen och en ökning av 

antal gatuhus.  

Tabell 1: Gatuhusens fördelning i Skurups socken 1785/85 respektive 1794 (s. 88) 

By 1785/1786 1794 

Skurup 4 15 

Saritslöv 4 6 

Sandåkra - 12 

Hylteberga 2 7 

Summa 10 40 

Tabell 2: Skurup. Social struktur 1750-1772 (s. 90) 

År 
Ståndspers. Med 

betj. 

Bönder med 

hust. 

Torpare med 

hust. 

”Allmogens barn och 

tjänstefolk” 

Övriga 

(obesuttna) 
Summa 

1750 48 156 58 416 137 815 

1760 26 128 76 342 116 688 

1769 18 128 49 362 132 689 

1772 28 103 72 323 80 606 

Tabell 3. Skurup 1785/86 Befolkningskategorier (s. 92) 

Typ av 

matlag 
Matlag Husb. Husm. Söner Dött. Drängar Pigor Ihs 

Barn u. 

15 år 

S.A 

pers. 

Medeltal 

fam. Medl. 

Per matlag 

Gårdar 70 66 68 18 25 51 27 12 125 392 6 

Torp 49 47 49 5 12 16 6 7 73 215 4 

Gatuhus 10 7 10 1 3 1 - 2 17 41 4 

S:a 129 120 127 24 40 68 33 21 215 648  

Tabell 4: Skurup 1794. Befolkningskategorier (s. 92) 

Typ av matlag Matlag Husb. Husm. Söner Dött. Drängar Pigor Ihs 
Barn u. 

15 år 

S.A 

pers. 

Medeltal 

fam. Medl. 

Per matlag 

Gårdar 74 74 74 7 6 58 36 9 192 456 6 

Torp 56 54 55 10 13 30 14 19 122 317 6 

Gatuhus 40 38 39 1 8 1 1 18 97 203 5 

Fattighus och 

sockenstuga 
2 - - - - - - 16 6 22  
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Ståndspersoner 4 4 4 - 2 3 4 - 15 21 8 

Summa 176 170 172 18 29 92 55 62 432 1030  

 

År 1693 fick drängarna sin årslön i kläder och utsäde: 4 skeppor råg, 5 skeppor korn, 2 tunnor 

havre, vadmalskläder, strumpor, 2 par skor och 2 skjortor. Pigor fick 2 Dal. Smt i kontant lön, 

vadmalskläder, linnekläder, strumpor och 2 par skor i årslön (p. 107).  

Då många bönder lämnade sina gårdar efter Mackleans enskifte, placerades gatuhusfolk på 

dessa gårdar och blev på så sätt bönder, som avancerade i samhället, både socialt och 

ekonomiskt. I de övergivna gatuhusen flyttade nu nya grupper av fattiga in och blev potentiell 

arbetskraft åt godsherren (s. 93).  

Bland hantverkarna i socknen fanns det en skräddare, en snickare, en smed, en skomakare, en 

pottmakare, en vävare, en murare och en hjulmakare.  De flesta av dessa fanns i Skurup och 

Hassle Bösarp. För att bli hantverkare i Skurup måste man fylla i en s.k. ”gärningsfullmakt” 

som skulle godkännas av länsstyrelsen. Detta skulle visa att man var kunnig i yrket. En del 

som bodde i Skurup har säkerligen också arbetat som skjutsbönder, med att transportera folk 

och varor längs med huvudvägen mellan de två gästgiverierna i Anderslöv och Skivarp.  

Först i mitten av 1800-talet börjar bönderna att få det betydligt bättre. År 1840 finns det fler 

självägande bönder än arrendatorer. De som ägde sina gårdar fick en annan social status, de 

tillhörde nu det ”hedervärda bondeståndet” och fick rösträtt vid val av elektorer till 

riksdagsmannaval.  

En märklig moraldiskussion handlade om lyxvaror. År 1817 beslutades det att drängarna inte 

fick använda fickur, sjöskumpipor och ”dylikt prål” (s. 250). Allmogen fick bara använda sig 

av kläder som man kunde tillverka i hemmen. Till och med när det gällde färger så fanns det 

restriktioner. Man var speciellt på vakt mot dyra färgpigment och material som siden.  

Tabell 5: Självägande bönder i Skurup (s. 180) 

År Arrendatorer Självägande Torplägenheter 

1805 89 1 55 

1810 102 2 48 

1815 79 8 49 

1820 86 8 55 

1825 87 10 57 

1830 63 44 63 

1835 68 50 66 

1840 40 102 78 

1845 27 134 57 

1850 30 128 56 

1855 29 145 56 
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Tabellen gäller antalet ”förmögna” bönder i socknen. De ökar i antal från 1 år 1810 till 8 år 

1820, 39 1830, 76 1840, och 144 1850.  
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Institutionerna 

Skurups by speciellt förknippad med två institutioner; Mackleans skola, som med dansk 

teoretisk inspiration utvecklas till folkhögskolan och sedan avknoppas  med lantmannaskolan, 

och kyrkan, som utvecklas från att vara ett kapell för herrskapet på Skuderup, med tillgång för 

socknens invånare, till att bli en kyrka med egen präst och prästgård. Denna transformation 

sker, som vi har sett, på 1500-talet, samtidig som prästen förflyttas från Saritslöv till Skurup. 

Samtidig flyttar herrskapet från Skuderup till Svaneholm.  

En annan institution som är knutet till Skurup är fattighuset och äldrevården. I en 

vidarutveckling av fattighuset får byn först en egen läkare med sjukstuga, som långt senare 

utvecklas till äldrevård med egna byggnader på backen Flintebro, där ålderdomshemmet finns 

än idag. En annan organiserad verksamhet, som har stor betydelse för utvecklingen av 

Skurups by är den årliga marknaden, som senare lägger grund för det nya samhälletnere vid 

järnvägen.  

Kyrkan 

Skivarpsån fick en del av vattnet från prästmossen vid Skurups kyrka. Ett annat system 

anlades där vatten från Skurups by och Dalaled utmynnade vid Dybeck. Detta fick 

kyrkoherden Gunnar Wallin till att utropa Wemmenhög som bygden mellan vatten, bygden 

”meso potamos” (s. 138).  

Byggnaderna 

De första kyrkorna byggdes av trä och senare av sten. Koret, absiden och delar av skeppet i 

Skurups S:a Maria Kyrka (hädanefter Skurups Kyrka) är från 1100-talet slut och början 1200-

talet. Den är troligen gjord av en stenhuggare utlånad från Domkyrkobygget i Lund
19

. 

Biskoparna i Lund på den tiden hette Eskil (1137-1177), Absalon (1177-1201) och Andreas 

Sunesen (1201-1223). Den sistnämnde var en ivrig förespråkare för Jungfru Maria, Jesu mor. 

Det var kanske därför som den nya kyrkan i Skurup blev en Mariakyrka, en i mängden får 

man säga. Förr fanns det många Mariakyrkor i Sverige och ännu fler i andra delar av Europa.  

                                                           
 

19
 Wallin, Gunnar, Herdaminne, Carlqvist (2007), s. 1.  
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Figur 14. Skurups Kyrka, eller Skurups S:ta Maria kyrka. Foto: Forfattaren 

I tidigare tider kan själva klocktornet ha stått separat från resten av kyrkan. 1595 stod det nya 

tornet klart. Vid Skurups kyrka skall det också ha funnits en ölkällare på 1500-talet. 

Storklockan och Fredsklockan var en gåva från G. Sparre och E. Trolle. Böneklockan 

bekostades av Otto Håkansson till minne av sina föräldrar Elise och Nils Håkansson, som 

hade butik nere vid det nya femkorset. Klockan ringde 08:00 och 17:00 måndag till lördag, på 

samma tider som Håkansson brukade öppna och stänga sin butik
20

.   

I samband med enskiftet byggde Macklean 1786 ett gatuhus till klockaren, klockarbostället 

eller kantorshuset. Efter klockare Holmstrm fick Christian Friis jobbet. Huset revs efter långa 

och varaktiga diskussioner i pressen. Det var då, 1965, det kanske det enda bevarade exemplet  

på ett s.k. mackelerat hus i Skurup (s. 151). Bland kända kantorer som bodde här var Gustaf 

Rosenberg och hans bror Hilding Rosenberg. Gustaf blev organist i Skurup. Hilding fick ett 

längre vikariat i Östra- och Västra Vemmenhögs församlingar år 1913. Där bildade han en kör 

och fick många vänner, men vistelsen blev ändå inte långvarig (Broman, S. 16). Året efter 

åkte han till Stockholm för att studera piano, komposition och dirigering. Hilding Rosenberg 

(1892-1985) räknas som en av Sveriges mest betydande tonsättare på 1900-talet. 

                                                           
 

20
 Enligt Kjell-Arne Johansson, kyrkovaktmästare. 
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Figur 15. Kantorshuset rivs. Foto: Bild från Svaneholms slotts bildarkiv 

Klockarbostaden eller kantorshuset har haft flera olika funktioner. Som ett led i skolreformen 

förekom Sveriges första massvaccinering mot smittkoppor här. Det skedde i stora salen i det 

gamla Klockarehuset i Skurups by, enligt den engelske läkaren Edward Jenners metod och 

utfördes av socknens klockare.
21

 

 

                                                           
 

21
 Se http://www.svaneholm.com/index.php?sida_id=98 (2012-06-30) 

http://www.svaneholm.com/index.php?sida_id=98
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Figur 16. Kantorshuset. Foto: Skurups församlings arkiv 

  

Bild nr 17. Skurups kyrka efter 1904, före 1914. Foto: Skurups församlings arkiv 
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Prästen hade uppsikt över folkets moral. Sexmannen hade en tukt- och sedlighetsövervakande 

funktion. De skulle se till så att allmogen gick till nattvarden, läste sin katekes och gick i 

kyrkan. De skulle också se till så att ingen arbetade på sön- och helgdagar, att allmogen inte 

var grova i sitt tal, använde svordomar, förde oljud, ägnade sig åt slagsmål eller andra trätor 

och ljög.  De var en slags övervakningsmän för socknen. Socknen var indelad i 6 rotar och 

varje sexman skulle svara för sin rote (s. 96). Sexmannen avlade rapporter till kyrkoherden. 

Valet av sexman roterade bland socknens bönder. 

 

Figur 18. Pastorsbostaden, Sommaren 1948 

En del präster har också lämnat avtryck genom århundradena. Att G Sparre och E Trolle lät 

uppföra gravstenar över sig själva, som finns inne i kyrkorummet i det södra sidoskeppet, kan 

ingen undgå att se. Desto mer uppseendeväckande var att prästen Jörgen Jörgensen lät 

uppföra en lika stor gravsten över sig själv, som nu finns mitt emot de andra på samma sida 

av skeppet. År 1590 byggde slottsherren Gabriel Sparre och hans fru Elisabeth Trolle också 

ett gravkor under korgolvet. Här ligger även Rutger Macklean begravd.  
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I kryptan finner man först och främst de Rutger Mackleans och  Axel Gyllenstierna gravar, 

liggande sida vid sida alldeles uppe under koret. Förr i tiden gick det en trappa ner till kryptan 

som var synlig och tillgänglig från kyrkorummet. Idag finns inte trappan mer och en brant 

industritrappa leder istället ner till kryptan från en stor sten som avlägsnas från själva 

kyrkogolvet. Här finns också cirka fem enklare träkistor på var sida om huvudgången med 

diverse namn, av och till med flera namn på samma kista (Gyllenstierna, Hallenborg, 

Brenner). Orsaken till detta är att man inte är helt säker på vem som ligger där. Då kryptan 

öppnades år 1949 fanns här nämligen rester från gravar lite huller om buller. Det finns 

självklart bilder på detta, som jag inte har tänkt att plåga eventuellt känsliga läsare med här, 

men de finns i kyrkoarkivet. Rutger Mackleans skalle rådde det inget tvivel om. Han var 

lättare att identifiera. Sedan lät man den kände bildhuggaren Christofer Keppener (Figur 19) 

göra en ny sarkofag till Macklean. På sarkofagen står det att den innehåller stoffet av den 

store jordbruksreformatorn, vilket påminner om vilken osäkerhet det rådde när man skulle 

skilja alla benrester som låg här från varandra. Den som är nyfiken på kyrkans historia kan 

också ta en tur upp i tornet för att besöka kyrkans museum. Få personer att det finns ett litet 

museum där uppe, som mest påminner om ett lagerrum med upplysta montrar längs den ene 

väggen. Där finns värdefulla ting som man hittat i jorden runt kyrkan, de flesta från tidigare 

gravar.   

Den gamla prästgården brann ner runt det förra århundradet. Man beslutade sig snabbt om att 

bygga en ny, som stod klar år 1904 (figur 20).  Byggnaden är i tidstypisk nordisk romantisk 

stil med drakornamentik. Dessvärre har man, som så ofta har varit fallet i Skurup och i många 

andra samhällen runt om i Sverige, ändrat på vissa detaljer i eftertid. Så ser man till exempel 

att de två typiska triangelformade kuporna på var sida ovanför huvudentrén har ersatts med en 

stor triangelformad kupa rakt ovanför entrédörren (figur 21) 

Figur nr 19. Bildhuggaren 

Christofer Keppner, som 

huggit Mackleans 

sarkofag. Foto: Skurups 

församlings arkiv 
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Figur 20: Prästgården i Skurup. Foto: författaren 

 

Bredvid prästgården ligger förskolan Fisken och den fina prästträdgården med sina fruktträd. 

Människorna 

Den förste personen vi stiftar bekantskap uppe på kyrkobacken är Nils Herman Nilsson-Ehle 

(1873-1949). I prästgårdens trädgård har han fått en minnessten rest efter sig. Nilsson-Ehle 

var född i pastorsbostaden, d v s  grannhuset söder om prästgården (Figur 18). Han var 

Sveriges förste professor i genetik och chef för Sveriges utsädesförening i Svalöv 1925-1939. 

Han var också med om att starta det kontroversiella Statens institut för rasbiologi i Uppsala.  

Figur 21: Prästgården, detalj 
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Kyrkans män spelade en avgörande roll i utformningen av de första skolorna. Macklean 

skapade det förste undervisningsprogrammet i lanthushållning tillsammans med kyrkoherde 

Jeuns Hjort, mer än 50 år före Mackleans bok kom ut. Hjort är känd som författare till en 

sockenbeskrivning samt verkställande av de beslut som Macklean tog angående upprättande 

av skolor i socknen. Hjort var kyrkoherde fram till sin död i 1824.  

Efter Jeuns kom Nils Hjort, som trots identiskt efternamn inte var son till den förre. På grund 

av ett talfel blev han litet skämtsamt ofta kallad ”Skurups stamfader”. Efter honom kom Jöns 

Thomaeus, som blev kyrkoherde år 1864. Han dog 1884, samma år som man stiftade 

folkhögskolan. Därefter kom Anders Kjellander. Raden av präster i historisk tid i Skurup ser, 

som man vet, ut så här: 

  

Figur 22: Nils Herman Nilsson-Ehle 

(1873-1949). Foto: Författaren 
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Tabell 6:22 Kända kyrkoherdar i Skurups by 

Nr Namn Verkade 

1 Herr Bernt, eller Bernit Början av 1500-talet 

2 Herr Esbern Omkring 1561 

3 
Peder Laurits Tygesson/Petrus Laurentius Tychianus og 

Laurentius Petri, samma tid 
Före 1567 

4 Morten Albrektssen(Martinus Alberti 1572 

5 Jakob Nilsen Halshuggen utanför slottet i Köpenhamn 1586 

 (…)  

6 Jörgen Jörgensen Omkring 1600-1636, död 1636 

7 Kristen Jörgensen Gersonius Avled 1668 

8 Sören Hanssen 1668-1688 

9 Malte Klow 1688-1709, död 1710 

10 Ivar Eilertson Barfoth 1709-1742 

11 Gulbrand Schevenius 1746-1764 

12 Jonas Angelin 1765-1785 

13 Jeuns Hjort Död 1824 

14 Nils Hjort 1824-1864 

15 Jöns Thomaeus Död 1884 

16 Anders Kjellander Död 1915 

17 Elof Gerhard (Ericsson) Död 1917 

18 Paul Gottfrid Boström Död 1948 

19 Gunnar Evald Wallin Död 1993 

 

Från källorna lär vi också att klockaren ofta agerade skrivare på Svaneholm. Kyrkans män 

hade således fram till 1900-talets första hälft ett tätt förhållande till Svaneholms ägare.  

Händelserna 

Det gamla Skurup har sett krigens faser flera gånger. En gång var i förbindelse med Slaget vid 

Lund år 1676. Hälften av trupperna stupade i slaget. Bland de sårade kom vissa från 

Vemmenhögstrakten
23

. Hösten 1677 intog (besatte) svenska trupper Häckeberga, Dybäck, 

Näsbyholm, Svaneholm och Marsvinsholm. En kapten Simon Bengtsson överrumplade 12 

snapphanar i en gård i Gärdslöv by, som slapp undan (s. 135). När Karl XII år 1700 hastigt 

samlade sina trupper vid Ystad marscherade karolinerna förbi Skurups kyrka.  

                                                           
 

22
Efter en redogörelse av Alf Erlandsson, ss. 141-145.  

23
 Den 21 Februari 1677 dog en ryttare i Sarslöf, den 28:e en hos Andersson i Skurup, den 1 mars en hos Ivar 

Larsen i Ugglesjö etc. Se Wallin, Gunnar, s. 135.  
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Linné kom också förbi här en junidag år 1749. Söder om Romelklint beskrev han landskapet 

som ”den härligaste prospect ut åt slätten, så på östra som besynnerlig åt sydvästra sidan”. 

Han kallar resan för ”det härligaste i verden och liknande merendels Flandern.” (s. 177, Aina 

Stenklo, Linné, Skånska resa, Stockholm 1751, s. 207). Och här har säkerligen också 

universalgeniet Carl August Ehrensvärd stått en gång, under sina besök på Svaneholm för att 

besöka sin vän Macklean.  Här har också varit många skandaler, som för övrigt i livet.  

Några av skandalerna på prästgården känner man också till via källorna. Alf Erlandsson 

återberättar historien om klockaren Andreas Holmström (1750 – 1786). Holmström föddes i 

Simrishamn och var son till handlaren Lars Holmström. 1756 gifte han sig med den förre 

klockarens dotter i Skurup, Anna Beata Boström. Vid sommartinget 1770 beskylldes han för 

att ha haft en relation med kyrkoherdens 25-åriga syster, Christina Angelin, vilket också 

resulterade i ett utomäktenskapligt barn. Därför blev han också ovän med prästen, och snart 

med Gustaf Julius Coyet på Svaneholm. Holmström hade en jakthund, som han kallade Teijoc 

(Coijet baklänges) För att göra en lång historia kort förnekade han allt och tiden gick. Först då 

Macklean övertog slottet kom saken upp igen, men Holmström klarade då att göra om saken 

till en sak mellan Domkapitlet i Lund och slottsherren i roll som patronus. Där låg saken 

länge och gav Macklean mycket huvudbry helt tills saken till slut dömdes till hans fördel. Till 

slut hette det att Macklean som patronus hade rätt att avskeda klockaren.  Det var år 1786, 16 

år efter att striden hade startat. Holmström bodde sedan hos sin svärson i Ö. Vemmenhög där 

han till slut också dog, olycklig och mycket skuldsatt.  

Skolan/ skolorna 

Ännu idag är Skurups by präglad av två institutioner, skolan och kyrkan. Folkhögskolan i 

söder och Kyrkan i norr, som äger de flesta fastigheterna i byn, nästan jämnt fördelade. 

Skolan var från början folkskolan som Macklean startade, med huvudinriktning på, förutom 

läs- och skrivundervisning, jordbruksämnen. Macklean hade studerat och förstått fördelarna 

med att kunna driva ett rationellt jordbruk. Som den upplysningsman han var ville han att 

denna kunskap också skulle komma bönderna till godo.  

Jordbruksutbildningen blev i en vid bemärkelse också huvudfokus då man långt senare 

startade folkhögskolan efter dansk förebild. Då folkhögskolan i Skurup byggdes, fanns det 

redan ett 50-tal sådana institutioner i Danmark. 

Senare skilde man ut den delen som hade mer med jordbruk att göra och kallade den 

Lantmannaskolan. Detta var en naturlig utveckling, då den teknologiska utvecklingen inom 

jordbruket gick snabbt fram och staten ställde nya krav på att alla som undervisade skulle vara 

agronomer. Lantmannaskolan fick långt om länge också sina egna byggnader en bit utanför 

själva byn, på ett ställe som ligger på motsatt sida av Skuderup (Figur 26).  

Den delen av folkhögskolan som var kvar fick en mer generell inriktning akademisk 

utbildning och bevarade beteckningen ”folkhögskola”. Senare och med utvecklingen av våra 

högskolor och universitet har folkhögskolan återigen fått en mer praktisk inriktning, inte mot 

jordbruk denna gång, men mot andre fackområden, till exempel i Skurup med musik-, film-, 
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skrivar- och journalistlinjer samt också en allmän linje för att ge behörighet till andra 

utbildningar.  

Byggnaderna 

N N Thorsén påminner om att det fanns två skolor i Skurups socken, en i gamla Skurups by 

(bygd 1793) och en i Sandåkra (1795). Sandåkras gamla folkskola är Skånes landsbygds 

äldsta bevarade skolhus och ligger på nr 18. Huset användes som skola fram till år 1845. 

Mackleanskolan flyttades till det nya femkorset på 1840-talet (se Solberg Söilen, Klaus, 

2012). Avgörandet om att bygga en ny skola i det framtida järnvägssamhället togs år1842 och 

år1847 stod den färdig.  

Man använde i hög grad lancastermetoden i undervisningen, där de bättre eleverna fick hjälpa 

de svagare och assistera läraren. År 1858 kom det en ny skolreform som krävde att man 

byggde egna småskolor. Tre sådana inrättades då i socknen. Mellan åren 1862 – 1863 var det 

88 gossar och 83 flickor i folkskolan och 55 gossar och 58 flickor i småskolorna. Det vill 

säga, att 284 av socknens 290 barn gick i skolan (Carl-Edvard Edvardsson, s. 229). De 

resterande 6 barnen har antagligen fått privat undervisning. År 1870 kom två nya folksskolor 

till, ett nybygge istället för den gamla torpareskolan och en byggnad för en nyinrättad skola i 

Hylteberga.  

På 1880-talet revs den gamla skolbyggnaden i Skurups by och ett ny skola byggdes. Då man 

skulle inrätta folkhögskola i Skurup hyrde man i den så kallade Hedinska fastigheten, av 

änkefru Hedin, först i 5 år. Studenterna hade möjlighet att hyra rum i området. Efter 8 år 

kunde man omsider också köpa den lokal man hade hyrt. En gymnastiksal byggdes år 1898 

och strax därpå en matsalsbyggnad. År 1909 fick man elektrisk belysning i skolan. Samma år 

köptes också de Wulffska samlingarna in i Trelleborg. Man hade länge diskuterat att starta en 

egen lantmannaskola i Skurup, men det fanns redan en mycket populär i Trelleborg. Det var 

först när Wulff dog, som man ansökte om att få bygga en sådan skola i Skurup.  

Johan Wilhelm Wulff (1833 – 1908) var en svensk agronom. Han var lärare 

och kamrer vid Alnarps lantbruksinstitut 1862-67 och öppnade 1867 lantbruksskolan i 

Trelleborg, vid vilken han var ensam lärare intill sin död, då skolan upphörde. 

 År 1912 byggde man till en byggnad för lanthushållsskolan. Totalt var det cirka 100 

studenter då. Den stora skolkökssalen användes under vinterkursen som lokal för den nya 

lantmannaskolan. Sedan flyttade lantmannaskolan ut till Skurupshus. Den gamla skolan i 

Skurup blev då fattighus. Detta hus ersattes av en mer modern byggnad för samma ändamål 

på 1870-talet.  Denne blev senare folkskola. Huset köptes av handlaren C Dahlquist som 

öppnade ett handelshus där. Senare köptes det av kyrkoherde Thomaeus, som donerade det till 

kommunen som läkarbostad. En lång resa med andra ord.  

I dag finns det ett stort antal byggnader – cirka 15 fastigheter - på folkhögskoleområdet. Det i 

huvudsak undervisningslokaler, studentbostäder och administrationslokaler: 
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Apotekshuset var det första, en gång lokal för socknens första apotek. Apoteket flyttade år 

1883 till stationssamhället. Då folkhögskolan startade år 1884 hyrde man först denna lokal för 

en femårsperiod. På 1950-talet lär det ha stått två enklare tegelhus där bakom, som sedan revs. 

Dessa, som tjänstgjorde som kök och matsal, kan ha byggts med överblivet tegel från 

uppförandet av gymnastiksalen. Ett av dessa byggdes ut som en tillbyggnad till Apotekshuset. 

Det andra byggdes vid sidan om gymnastiksalen. Inga av dessa byggnader finns kvar idag. 

 

Figur 23: Det gamla femkorset. Foto: Skurups församlings arkiv 

På bilden ser vi ned till det gamla femkorset från sydväst och gaveln på Apotekshuset till 

vänster. I förgrunden till vänster ser vi en en fallfärdig träbyggnad som revs och gav plats för 

den nya gymnastiksalen och som idag är journalisthuset.  

Skurupshus. Mitt emot det gamla apoteket ligger distriktsläkarbostaden Skurupshus. På denna 

tomt uppförde Macklean år 1793 sin folkskola med pedagogiskt mönster efter Pestalozzi. 

Skurupshus byggdes år 1868 med medel donerat av kykoherde Jöns Thomaeus
24

, från den 

Thomaeuska stiftelsen. Den förste distriktsläkaren som bodde här var Alexander Roth, den 

andre Lars Nilsson, mellan åren 1882 - 1908. Under den perioden var huset lite av ett litterärt 

centrum, som förutom Ola Hansson, som skal ha haft någon av sin mest produktiva tid här. 

August Strindberg gästade också huset. 

                                                           
 

24
 JÖNS THOMAEUS-PERSSON (1813-1884), Skurup.  
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Höga Skolan byggdes för att ge plats åt undervisningslokaler efter att den lille salen i 

apotekshuset hade blivit för liten.  

Lanthushållsskolan byggdes år 1912. På bilderna här under (Figur 25) ser vi på vänster sida 

lanthushållsskolans hus och Betty Dahls hus, som senare köptes av folkhögskolan. Vid sidan 

av den nye lantmannaskolan, då den stod färdig år 1950 (Figur 26).  

 

Figur nr 25 och 26. Gatuparti vid Kyrkan. A/B Almqvist & Cöster.  Den nya 

lantmannaskolan, 1950. Foto: Lidbergs foto 

Betty Dahl. B.D. (1880-1961) var namnet på ägaren till huset före försäljningen till 

folkhögskolan. Hönshuset i närheten av huvudbyggnaden är idag Radiohuset. På andra sidan 

av vägen bakom Skurupshus ligger det två andra hus som rymmer studentbostäder; benämnda 

Sheraton, och Hilton. Gymnastiksalen (uppförd år 1898) är idag Journalisthuset. Mot marken 

på baksidan finner vi Musikhuset med en ny avdelning för pop- och jazzmusik, samt 

studentbostäderna Solliden och Gläntan.  

Figur 24: Ola Hansson. Wikipedia commons 
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Människorna och idéerna 

Mackleans skola 

Mackleans manuskript i jordbrukslära utgavs år 1845 av Joh. Rabbén, läkare, professor, lärare 

och föreståndare vid Orups Lantbruksskola, 29 år efter  det att Macklean gått bort. (s. 23). 

Macklean upprättade, som nämnts tidiagre, två skolor i socknen, varav den ena stod på 

lantmannaskolans gamla tomt. Flickor hade samma tillträde till undervisningen som pojkar.  

Mackleans pedagogik var till stor grad inspirerad av Johann Heinrich Pestalozzi (1746 –

1827). Pestalozzi var en schweisisk pedagog och utbildningsreformator som exemplifierade 

Romantiken i sina idéer till skolundervisning. 

 

Han menade att alla ämnen måste brytas ned till sina minsta beståndsdelar för att man skulle 

förstå dem. Pestalozzis filosofi byggde på en 4-stegsmodell; de första tre delarna består av  

hemmet och familjen, en egen vilja till att lyckas samt staten och nationens insatser för att 

befolkningen skulle skapa en medvetenhet om familjen och individen för att kunna forma 

barnets personliga karaktär. Det fjärde steget var insikten om att detta mål ledde individen till 

en inre ro och en stark tro på Gud.  

Folkhögskolan 

Även om jordbruksutbildningen var inspirerad av Macklean var det dansken Nikolaj Frederik 

Severin Grundtvig som lade grunden för den institution som benämns folkhögskola. 

Macklean hade en praktisk inställning till jordbruket och hur bönderna skulle bli bättre genom 

att få mer kunskap om den nya jordbruksvetenskapen. Grundtvig hade en djupare förståelese 

för vad bönderna behövde som gick mer i humanistisk och andlig riktning. Ett annat sätt att 

förklara detta på är  att veta att Grundtvig levde en generation efter Macklean. Vid denna 

tidpunkt hade bönderna, tack vare de framsteg som gjordes i lantbruket, fått en långt bättre 

social och ekonomisk ställning. De var nu redo att ta ett större samhällsansvar och måste så 

Figur 27: Johann Heinrich Pestalozzi (1746 – 1827). Wikipedia 

Commons 



 

43 

att säga tränas in i denna nya roll. Detta var tankar som låg längre fram än vad Macklean hade 

fokuserat på.  

Det var folkhögskolans uppdrag,att göra bönderna till ansvarsfulla folkvalda som skulle 

kunna representera andra i folkvalda organ, från socknen enda till riskdagen. För att uppnå 

detta måste de väckas andligt. Grundtvig var först och främst präst och psalmdiktare. Han såg 

sitt arbete med folkhögskolan först och främst som en moralisk uppgift. Huvudinspirationen 

hade Grundtvig själv fått efter sina resor till England där han blev bekant med det engelska 

internatskolesystemet.  

 

År 1868 inrättades de tre första folkhögskolorna i Sverige, Hvilan, Lunnevad och Önnestad. 

Tanken på att bygga en folkhögskola i Vemmenhögs härad lades fram av riksdagsmannen Per 

Nilsson i Espö på ett folkmöte i Anderslöv 1870 (se till exempel Eric Mårtensson s. 20). I det 

gamla apoteket grundades den 1:a  november år 1888 Vemmenhögs härads folkhögskola. En 

av grundarna och den förste rektorn var Nils Hansson (1850-1929), bror till diktaren Ola 

Hansson. Nils Hansson är också känd som översättare av holländsk lyrisk poesi och författare 

till Vackra hembygd, du som vilar, som ofta betraktas som Skånes landskapssång (återgiven i 

inledningen av denne bok). Nils hade arbetat vid Grimslövs och Hvilans folkhögskolor 

tidigare, och hade sedan länge haft planer på att starta en folkhögskola i sin egen bygd. 

Entusiasmen var det ingenting att säga om. Det sägs till exempel om Nils Hansson att han 

sjöng sina gymnastikvisor för eleverna, melodier som ”Ny dag” och ”April, maj, juni”. 
25

Ola 

Hansson bodde på folkehögskolan som gäst hos sin bror åren 1888-1889, de mest produktiva i 

hans författarskap enligt Mårtensson (s. 21).  Den 1:a maj år 1890 upprättades den första 

sommarkursen för flickor. Den hade 18 deltagare. År 1893 startade offentliga föreläsningar 

för bygdens folk.  År 1898 inleddes en kampanj för att samla in pengar till en gymnastiksal.  

Folkhögskolorna hade från början bara manliga elever, men fick snabbt också kvinnliga. 

Länge var kurserna först och främst tänkta för jordbruksungdomar. Men, en bit in på 1900-

talet öppnades skolan också upp för andra samhällsklasser (Gösta Johanssesson, s 470). De 

                                                           
 

25
 J. G. Malmström i förordet till boken ”Buhre, Nils: Vemmenhögs M. Fl. härads folkhögskola i Skurup” (1888-

1913).  

Figur 28: Nikolaj Frederik Severin Grundtvig (1783-1872), 

målning av C. A. Jensen. Wikipedia Commons  
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skånska folkhögskolorna skiljer sig organisatoriskt från andra genom att de som huvudmän är 

en ekonomisk garantiförening och inte en intresseorganisation, ideell organisation eller dylikt. 

De står på detta sätt oavhängiga från folkrörelserna. För driftskostnaderna får de anslag från 

stat och landsting. (s. 471). 

På 1890-talet organiserades föreläsningsföreningar i Skåne. Vid tiden för 1:a världskriget  

fanns det 88 stycken, som fick statsunderstöd. För att hjälpa de lokala 

föreläsningsföreningarna upprättades år 1898 Centralbyrån i Lund for populärvetenskapliga 

föreläsningar (s. 472). I deras register finner man en rad professorer och docenter vid Lunds 

Universitet, som blev uppskattade i hela regionen. Under efterkrigstiden blev 

radioföreläsningar en stor konkurrent. Folkbildningsinsatserna fick ett visst uppsving i och 

med införandet av studiecirklar i början av 1900-talet, knutna till IOGT och Arbetarnas 

bildningsförbund (ABF). Dessa blev således också konkurrerande verksamheter.  

Tabell 7: Rektorer vid Skurups Folkhögskola  

Nr. Namn Tidsperiod 

1 Nils Hansson 1888-1907 

2 Nils Buhre 1907-1941 

3 Stig Lundgren 1941-1966 

4 Bertil Järneström 1967-1989 

5 Jan-Åke Persson 1989-2008 

6 Pia Rydlöv 2009-2011 

Lantmannaskolan 

Lantmannaskolorna i Sverige hade från början sitt ursprung i folkhögskolorna. Den första 

lantmannakursen i Skurup började den 2:a november 1908. Skolans ledare var den nye 

rektorn på folkhögskolan, Nils Buhre (1878 – 1948). Från och med 1908 - 1948 var han också 

rektor på lantmannaskola. I starten delade man både lärare och lokaler med folkehögskolan. 

Fram till 1950 fick de ändå nöja sig med lokaler i den så kallade doktorsbostaden. På 1940-

talet fick lantbruksämnet en stor boost. År 1944 fattade landstinget ett principbeslut om att 

lämna anslag till byggande av den nye lanthushållsskolan i Skurup. Buhre var aktivt i 

kulturlivet i kommunen och samarbetade också med Bror Magnus Vifot då denne grundade 

Svaneholms slotts museum 1935.  

Skolan är en direkt arvtagare till Johan Wilhelm Wulffs lantbruksskola i Trelleborg, som 

nämndes inledningsvis. Denna skola fanns åren 1867 – 1908, tills Wulff gick bort. Wulff 

undervisade själv under alla dessa år. Det var en privat skola med teoretisk undervisning. Till 

att början med drevs skolan i Skurup tillsammans med folkhögskolan, men var från 1941 en 

egen enhet. Lantbruksskolornas huvuduppgift var att utbilda driftsledare, rättare och 

lantbruksbefäl. Det var teori både morgon och kväll och utbildningen sträckte sig över en 
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tvåårsperiod. Folkhögskolans uppdrag var från starten att ge ungdomen ”allmän medborgerlig 

fostran”, så att de aktivt skulle kunna representera i kommunen och riksdag. Lantmannaskolan 

inrättades från starten som ett andra år efter folkhögskoleåret. I Skurup började man med 

jordbruksundervisning år 1901. Landstingsmännen P Jönsson, Anders Persson och Hans 

Nilsson var de drivande krafterna när det gällde tillkomsten av lantmannaskolan i Skurup.  

Läsåret 1919 utökades lärarkåren med en agronom, en byggmästare (byggnadslära) och en 

kyrkoherde (sång). Den först traktorskursen hölls våren 1921. År 1927 anställdes en veterinär. 

År 1932 gjorde arkitekt Gottfrid Beijer  en ritning till den nya folkhögskolan. Byggnaden 

invigdes året efter. 

År 1942 beslutade man att köpa egendomen Skurup 9. År 1944 köpte man Skurup 29 samt  

flera tomter. År 1946 klipptes de sista banden till folkhögskolan. År 1948 byggdes kostall, 

simhus och loge på Skurup 9. År 1950 stod den nya skolan färdig, ritad av arkitekt Leon 

Nilsson (Skurups Lantbruksskola 1998). Detta är i korta drag huvudhändelserna i skolans 

utveckling.  

Torget och den årliga Marknaden  

Skurups by skulle eftervart bli känd för sin marknad. Paul Asp berättar att i äldre tider var den 

årliga marknaden i Sandåkra, men från och med år 1785 bestämde Macklean att den skulle 

äga rum i Skurups by, rättare sagt på Ängamöllans ägor (8 tunnland). Ängamöllan ligger i dag 

ett bra stycke från Skurups by, på motsatta sidan av vägen (E65), där man idag finner 

restaurangen ”Fars hatt”. Kvarnen var en vattenmölla och av större ekonomisk betydelse än 

de långt vanligare vindmöllorna. Stället var med andra ord en etablerad genomfartsplats för 

handel. 

Orsaken till att Macklean lade in Ängamöllan under Skurups by var att han ursprungligen 

skilde ut denna del från Svaneholm, då man inte längre hade användning för den. Istället 

kunde den passa som marknadsplats för alla kringresande, tänkte man.Och så blev det. 

Marknaden i Ängamöllan upphörde år 1867. Marken återgick då till Svaneholm.  

Marknaden fortsatte på Skurups bygata tills järnvägen kom år 1874. Paul Asp: ”På 1860-talet 

användes ännu en plats sydöst om detta torg som den årliga marknadsplatsen med diverse 

förlustelser”.  

Sedan skänkte firman Bjurling & Österberg torget vid stationen som marknadsplats och så 

blev det nya torget en del av motorn i kommunens ekonomi (s. 201). Senare byggdes ett fint 

hotell där (Continental) och en bank (Sparbanken).  

Fattighus och Äldrevård 

I gamla tider bodde man som regel med sina föräldrar eller svärföräldrar på gården eller i 

statarhusen och tog sedan hand om dem då de blev äldre, samma som man idag ser i en rad 
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fattigare samhällen. De som inte hade barn som skötte den omsorgen eller  de som blivit 

änkor, fick ofta ta sin tillflykt till fattighuset för att skaffa försörjning. Alkoholproblem var ett 

stort återkommande problem i byn, som förorsakade stora sociala problem, inte minst för 

familjen som ofta blev tvungna till tiggeri för att klara sin försörjning. Något välfärdssamhälle 

med sjukförsäkring, ålderspension och barnbidrag fanns inte.  

Fattighuset tillkom troligtvis 1787/88 i samband med Mackleans stora ommöblering i Skurups 

by. Det var då först inrymt i det samma hus som det s.k. kantorshuset eller gathus nr 1, där 

klockaren Christian Friis flyttat in. Det första året fanns här 6 fattighjon. År 1794 blir detta 

hus också en sockenstuga. Då bodde det 9 personer i fattighuset och 8 pers i sockenstugan. De 

flesta av de inkvarterade var änkor och gamlingar. De levde av allmosor från församlingen. 

Macklean ordnade med ett system av dagspengar för de som bodde där, vilket kan ha dragit 

till sig kringvandrande tiggare från andra socknar. Det rapporterades ständigt om tiggare som 

jagas bort. Denna uppgift var pålagd sexmännen, som skulle jaga bort tiggare och ”löst folk”.  

Ett stort antal skurupsbor fflyttade till Amerika på slutet av 1800-talet som en följd av den 

ökande fattigdomen. Det var också ett resultat av att jordbruket drevs mer effektivt med en 

fler maskiner. Man hade helt enkelt inte användning för så många händer i arbetet längre.  

Sedan byggde man det första huset, som från början var avsett som fattighus, bakom 

Skurupshus, där det fanns alldeles tills dess man finner en ny tomt utanför byn, alldeles norr 

om E65 i dag.  

Den förste distriktsläkartjänsten i Skurup inrättades år 1870. Läkaren var Medicine Licentiat 

Adolf Roth, som arbetade vissa dagar i Skurup. År 1930 fick man också i Skurup en ordinarie 

provinsialläkare och år 1917 hade man fått eget apotek.  

På 1920-talet gjorde man om fattighusen till ålderdomshem.  Detta var till en början en 

förlängning av fattighusordningen. En mer modern variant av ålderdomshem som 

pensionärshem kom först till Skurup på 1940-talett, med Flintebrohemmet.  På detta sätt 

växer den nya välfärdsstaten fram, även i Skurup.  

Vi avslutar denna lilla skrift på samma sätt som den startade, med några fotografier från tiden. 

Vi ser här det gamla femkorset och muren mellan Apotekshuset och Danskens hus (Figur 29). 

Därefter ser vi kyrkan från ett annat håll (30).  

 

Figur 29 och 30. Femkorset mot kyrkan 1. 2. Foto: Skurups församlings arkiv 
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Nästa bild visar allén upp mot Apotekshuset (30). Vi ser att marken till höger är obebyggd. 

Figur 31 är tagit längs med samme allé, men längre upp på vägen. Vi ser Skuderupshus til 

höger. Den sista bilden i raden är en vinterbild framför Apotekshuset.  

   

 Figur 30: Allén mot Apotekshuset, 31: Apotekshuset och Skurupshus, och 32: Vinter vid 

Apotekshuset. Foto: Skurups församlings arkiv 

Det finns en äldre film från Skurups by från 1957, som är en homage till den svenska 

långfilmen Swing it, magistern! (1940) med Alice Babs i huvudrollen. I den korta versionen från 

Skurups folkhögskola, som endast omfattar huvudmelodin, agerar elever och lärare från 

skolan. Den kan ses på youtube. Alice Babs gjorde totalt ett 20-tal musikfilmer och kan 

därmed räknas som en av musikvideons föregångare i Sverige.  
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Figur 33. Affären på lilla torg, källa: Alice Babs ”Swing it magistern” på Skurups 

folkhögskola 1957, youtube.com 

Om någon av läsarna skulle sitta med annat material om Skurups by, vare sig historiska 

dokument eller foton, så tar Skurups lokalhistoriska förening tacksamt emot alla bidrag och 

donationer. Föreningen håller till i det lokalhistoriska rummet på Skurups bibliotek. Alla är 

välkomna dit, också för att konsultera det material som finns.  
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Appendix 

Appendix 1: Fastighetskarta över Skurups by. Källa: Eniro.se 

 

 


