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Bakgrund 

En av sinnebilderna av Skåne är pilallén eller pilevallen på Söderslätt. Den karak-
täriserar Skåne och även om den inte stämmer för hela Skåne så är den utan tve-
kan korrekt på Söderslätt. Pilen har haft sin hemvist här åtminstone sedan 1700-
talet med en höjdpunkt under 1800-talet. Under 1900-talet har antalet pilalléer 
och pilevallar drastiskt minskat bland annat pga breddning av vägar, ett mer stor-
skaligt jordbruk med borttagande av så kallade odlingshinder och trädens höga 
ålder. Idag är antalet pilalléer och pilevallar en spillra av vad det en gång har varit 
och endast på ett fåtal platser är de fortfarande ett kännetecken för Söderslätts 
landskap. Detta har tidigare uppmärksammats av Mårten Sjöbeck som på 1920-
talet beskriver landskapets förändring och dokumenterar det med kamera. På 
1950-talet dokumenterar Henning Weimark (professor i botanik) kända naturvär-
den däribland pilalléer och pilevallar.1 Både Weimark och Sjöbeck ser hur pil-
träden försvinner allt mer. 1964 kan man läsa om ett gemensamt försök att rädda 
pilalléerna och pilevallarna från Samfundet för hembygdsvård, Skånes natur-
skyddsförening och vägförvaltningen.2 Projektet gav inga bestående resultat. Ett 
behov av att återplantera pilalléer och pilevallar på Söderslätt finns således och att 
arbeta med landskapets karaktär styrks av intentionerna i den europeiska land-
skapskonventionen.3  

Ovan nämnda fakta utgör en utgångspunkt till varför detta projekt genom-
förs. En annan grundsten är att det finns ett tydligt intresse, såväl regionalt som 
lokalt, på Söderslätt. För en tid sedan blev Trafikverket (före detta Vägverket) 
kontaktat av byalaget i Fuglie, Trelleborgs kommun, gällande ett intresse att plan-
tera pilevallar och pilalléer. Samtidigt startades en allégrupp i Skurups kommun 
med bl.a. initiativ från Dybecks byalag. Skurups kommun har därefter producerat 
en allévårdsplan med tankar kring ny- och återplantering av cirka 10 vägsträckor. I 
Vellinge kommun har vägföreningen Långe Väg diskuterat planteringar och Trel-
leborgs kommun har haft planer på pilplanteringar som ännu inte blivit genom-
förda. 2010 blev en natur- & kulturmiljöplan färdig i Trelleborgs kommun och 
här finns bl.a. en uppdaterad inventering av det statliga vägnätets alléer inom 
kommunen. Utifrån detta intresse har Leader-projektet ”Landskapet som en träd-
gård” – Pilalléer och pilevallar på Söderslätt bildats. Det är ett partnerskap mellan Tra-
fikverket, Malmö, Trelleborg, Vellinge och Skurups kommuner med Regionmu-
seet Kristianstad som projektägare. Tack vare bildandet av Leader Söderslätt har 
dessa olika trådar goda förutsättningar att vävas samman i ett och samma projekt 
och landskapet kan åter bli en trädgård.  

                                              
1 Blomberg & Billkvist 2003, s. 30. 
2 Sydsvenska dagbladet Snällposten 14 maj 1964. 
3 http://www.raa.se/cms/extern/eu_internationellt/europaradet/europeiska_landskapskonventionen.html.  

2011-01-11. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med projektet är tudelat. Syfte nr 1 handlar om att analysera pilalléer och 
pilevallar ur en kulturgeografisk och kulturhistorisk synvinkel och presentera i en 
rapport. Det är viktigt att i detta sammanhang peka på att plantering av pil inte 
var någon isolerad företeelse, fristående från andra, utan ett led i en allmän träd-
planteringskampanj som tog sina första steg i början av 1700-talet. Särskilt viktiga 
frågeställningar är: När, var, hur och varför börjar pilalléer och pilevallar plante-
ras? Hur har detta förändrats över tid? Skiljer sig dess historia och utveckling 
inom Söderslättsområdet? Idag finns ett antal ”ensidiga” pilalléer.4 Har dessa all-
tid varit ensidiga eller har en sida försvunnit? Var syftet bara praktiskt eller fanns 
estetiska aspekter också?  

Syfte nr 2 handlar om att förankra och förmedla studien inom Leader Sö-
derslätt via fyra kommunträffar (Vellinge, Malmö, Trelleborg och Skurup) och att 
ta upp intresse gällande framtida planteringar från byalag, markägare, arrendato-
rer, vägföreningar etc.  

Avgränsning i rum och tid  

Området som studeras är det som idag utgörs av ”Leader Söderslätt” vilket inne-
fattar Vellinge, Svedala, Skurup, Trelleborg och delar av Malmö kommun. En del 
av detta område tillhör det som historiskt benämndes Söderslätt.5 Fokus i ana-
lysen blir därför denna del av Leader Söderslätt då landskapet här karaktäriserats 
såsom den trädlösa slätten där jordvallen varit en viktig hägnadstyp och senare 
pilevallar och pilalléer.  

En avgränsning bakåt i tid görs genom att analysen startar kring 1700-talets 
början. Skriftligt källmaterial och även bildmaterial tyder på att pil var ett ovanligt 
trädslag under första halvan av 1700-talet och därför kommer inte studien att ana-
lysera tiden innan 1700.  

Kommunträffar 

Projektet har genomfört fyra kommunträffar i Malmö, Skurup, Trelleborg och 
Vellinge. Träffarna marknadsfördes av kommunerna till byalag, vägföreningar 
samt enskilda markägare och arrendatorer. Dessutom har projektet haft en ra-
dannons utan kostnad i tidningen Skogsland nr 36, 37, 38 och 39. Projektet har 
via tilldelat anslag också annonserat i Sydsvenska dagbladet, Skånska dagbladet, 
Trelleborgs allehanda och Ystads allehanda. 

Kommunträffarna hade som syfte att undersöka om det intresse vi tidigare 
sett i några byar även fanns i andra. Uppslutningen var god och träffarna samlade 

                                              
4 Enligt flera landskapsarkitekter kan en allé inte vara ensidig. Denna studie utgår från definitionen i miljöbalken 

och landsbygdsprogrammet och då kan en allé vara ensidig.  
5 Campbell 1928 se även fig. 3. 
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totalt 80 intresserade. Även media fann projektet intressant och det uppmärk-
sammades vid ett flertal tillfällen. Årtalet är 2010 om inte annat anges. Skurups 
tidning inblick v 37,6 Vellinge Kommuniké nr 4, Land Lantbruk nr 36, 3 september, 
ATL nr 67, 21 september, Sydvenskan 11 okt, Lokaltidningen Trelleborg 2 nov 2009, 
Trelleborgs Allehanda 12 maj, 14 sep, Skånska Dagbladet 24 sep. Förutom kommun-
träffarna genomfördes också en särskild kväll tillsammans med byalagen i Trelle-
borgs kommun. 

Resultatet av kommunträffarna blev att fyra områden valdes ut i samverkan 
med deltagande kommuner samt Trafikverket. De utvalda områdena karaktärise-
ras av ett stort intresse underifrån med en spännande kulturhistoria särskilt karak-
täriserad av områdets pilevallar och pilalléer. För att förstå dessa områdenas hi-
storiska geografi i mera detalj bestämdes att en ny ansökan skulle genomföras. I 
detta fortsättningsprojekt benämnt Pilevallar och pilalléer – byträffar på Söderslätt skall 
träffar i de utvalda områdena genomföras i samarrangemang med tidigare intres-
serade. Innan byträffarna skall ett detaljerat underlag tas fram gällande pilevallar-
nas och pilalléernas utbredning i det aktuella området. Utifrån detta underlag 
samt markägarnas intresse skall en planteringsplan formuleras. Målet är att planen 
skall innehålla statliga, enskilda och privata vägar samt pilevallar. Mer om detta 
projekt finns i projektansökan Pilevallar och pilalléer – byträffar på Söderslätt. 

                                              
6 http://www.skurup.se/14533. 2011-01-11 

Figur 1. Artikel i Sydsvenskan 2010-10-11. Till höger annons i fyra skånska tidningar. 
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Material och metod 

Bildmaterial  

Bildmaterialet består av fotografier, målningar och kartor. Fotografier är från 
markhistorikern Mårten Sjöbeck vars material förvaras på Universitetsbiblioteket 
i Lund, Fredriksdal i Helsingborg och Riksantikvarieämbetets arkiv. För denna 
studie har bilderna vid UB i Lund analyserats. Naturskyddsföringen i Skåne har 
rättigheterna när det gäller de bilder som Henning Weimark tog under 1950-talet. 
Weimarks samling inbegriper en stor mängd foton av träd, däribland pilevallar 
och pilalléer. Lantmäteriet har ett omfattande arkiv av äldre kartmaterial. Kartor 
som är intressanta i denna rapport är så kallade ägomätningskartor samt skiftes-
kartor över stor- en- och laga skifte. Kartorna visar oftast en by och pilevallar och 
pilalléer är sällan noterade på kartan eller i akten. Anledningen är troligtvis att 
lantmäterikartorna är ekonomiska kartor och lövträden vid vägar och gränser 
såsom jordvallar ansågs inte vara av större ekonomiskt värde varvid de uteslöts. 

Tre historiska kartverk 

Det äldsta heltäckande historiska kartverket för Söderslätt när det gäller marke-
ringar av lövträd är Skånska rekognosceringskartan från 1812 till 1820. Kartan är 
topografisk vilket innebär att exempelvis vattendrag, sumpområden, höjder och 
vägar och lövträd är karterade. Skånska rekognosceringskartan är ett historiskt 
källmaterial, som på ett överskådligt och relativt tillförlitligt sätt ger oss informat-
ion om var lövträd fanns i början av 1800-talet. Som synes skriver jag lövträd och 
inte pil. Pilevallar och pilalléer har i sig ingen egen kartsymbol utan träden är 
markerade som lövträd med runda ringar. Det går därmed inte med bestämdhet 
att säga att en rund ring är en pil utan den kan representera vilket lövträd som 
helst. Flera källkritiska frågeställningar tas upp senare i rapporten. 

Cirka 50 år efter Skånska rekognosceringskartan kommer Generalstabens 
topografiska karta, tryckt 1860 till 1869. Kartan täcker hela Skåne och även här är 
lövträd markerade med runda ringar.  

I början av 1900-talet kommer ytterligare ett kartverk som täcker hela 
Skåne, där lövträd är karterade. Det är den så kallade Häradskartan eller Hushåll-
ningssällskapets karta. Dess officiella namn är rikets allmänna kartverks ekono-
miska karta. Den gavs ut 1910 till 1915 för fd Malmöhus län.  
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Figur 2. Skånska rekognoseringskartan 1812-1820 (överst), Topografiska kårens konceptblad ca 1855-1858 (t.v) 
och Häradsekonomiska kartan ca 1910-1915 (t.h).  
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Skriftligt källmaterial 

När det gäller äldre skriftligt källmaterial har Linnés lärjunge, Erik Gustaf  Lidbecks 
efterlämnade papper varit en viktig källa. Lidbeck var professor i naturalhistoria i 
Lund och föreståndare för de Skånska plantagerna i Lund från 1755. Lidbecks ar-
bete handlade bl.a. om att underlätta för planteringar ute i landskapet och han de-
lade gratis ut frö och träd till intresserade med syftet att hejda den Skånska trädbris-
ten. Lidbecks efterlämnade papper 1-24 förvaras på Universitetsbibliotetket i Lund.  

Från slutet på 1700-talet finns de så kallade Elerska samlingarna.7 Dessa 
behandlar de Skånska vägarna och baseras på frågelistor som skickats ut till 
landshövdingarna och biskoparna.8 Särskilt fråga 7 är av intresse: När vägarna blivit 

mätte och med milstenar eller stolpar utmärkte samt om några planteringar därvid blivit gjorda 

och underhållne.9 De Elerska samlingarna förvaras på Universitetsbiblioteket i Upp-
sala. Övrigt skriftligt källmaterial har bland annat utgjorts av så kallade riksdagsre-
lationer, det vill säga landshövdingens berättelser om situationen i Skåne. Under 
1700-talet utgörs dessa av handskrivna texter medan de delvis finns tryckta under 
1800-talet. Till sist bör också resebeskrivningar nämnas särskilt, inte minst Linnés 
Skånska resa har varit värdefull. För information om övrigt källmaterial, se refe-
renslistan.  

Metod 

Metoden har bestått av en analys av det kartmaterial som finns tillgängligt, särskilt 
de tre historiska kartverken. Från detta material har sedan kompletterande studier 
gjorts av övrigt bildmaterial samt en genomgång av det skriftliga materialet. En 
digitalisering av alléer på de tre historiska kartverken har sedan tidigare genom-
förts och tolkats. 

Tidigare studier 

När det gäller framförallt de Skånska pilevallarna men även pilalléerna kan man i 
bokhyllan finna en del litteratur.10 Senaste skriften av betydelse torde vara Fri-
bings Stubbapilen från 2004. Denna skrift liksom äldre artiklar har fokus på pilen 
som trädslag, dess olika nyttigheter och användningsområden. Mindre fokus lig-
ger på när pilen användes som alléträd. Andra arbeten av betydelse är Hamlad pil i 

vall och allé : den Skånska pilen - historia, nuläge, framtid av Roland Karlsson och Karin 
Schibbye från 1973 samt Till de Skånska pilevallarnas historia av Gunnar Hobroh 
från 1944. Hobroh sammanställde bland annat pilevallarnas utbredning kring år 
1860. Mest intressant är De Skånska pilarnas historia av Axel Törje från 1955, där 
han även behandlar pilallén.  

                                              
7 Enghoff 1938. 
8 Montelius 2006, s. 78. 
9 Enghoff 1937, s. 133. 
10 Se t.ex. Campbell 1928, Hobroh 1944, Törje 1955. 
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Söderslätt, alléer och hägnader   

För att förstå pilevallarnas och pilalléernas historia och sätta in dem i ett sam-
manhang, kommer rubrikens tre ord ovan att inledningsvis analyseras. 
Först kommer ett förtydligande gällande begreppet Söderslätt och dess historia. 
Därefter kommer en kortfattad översikt gällande alléernas (inte bara pil) historia 
att framläggas. Efter denna kommer översikter gällande de hägnader som funnits 
på Söderslätt.  

Begreppet Söderslätt 

1928 lade etnologen Åke Campbell fram en avhandling om ”Skåne under förra 
hälften av 1700-talet”. Campbell behandlar här det Skånska landskapet ur tre per-
spektiv; hägnader, byggnadsskick och odlingssystem. Ett resultat blir en karta 
som delar in Skåne i så kallade etnografiska områden. Område nr 1 benämns Söder-
slätt och omfattar delar av leaderområdet Söderslätt (fig. 3). Det område som idag 
benämns Leader Söderslätt har därmed en rumslig avgränsning som skiljer sig jäm-
fört med äldre beskrivningar och indelningar av Söderslätt. Campbell drar grän-
sen för Söderslätt i öster vid Västra Nöbbelövs socken som ingår i Söderslätt ef-
tersom jordvallar dominerar här. Detta utgör också den östliga gränsen för 
Skurups kommun mot Ystads kommun idag. Jordvallar är en viktig företeelse för 
Campbell då han definierar Söderslätt. Något annat som är viktigt är begreppet 

Figur 3. Söderslätt.  
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slättbygd för att definiera Söderslätt. En slättbygd är en av folktraditionen gam-
mal bygd som präglats av gammal slättbygdhushållning och slättbotraditioner, 
helst skoglöst men ofta kuperat.11  

Ett annat sätt att avgränsa ett geografiskt område är genom administrativa 
gränser. Innan kommuner blev ett begrepp användes socknar och härader. I om-
rådet Leader Söderslätt ingår hela Skytts och Vemmenhögs härader samt större de-
len av Oxie härad. Delar av Bara och Ljunits härad ingår också.  

Alléernas historia, en kortfattad översikt. 

Plantering av alléer är ofta förknippat med anläggande och förbättrande av väg-
nät. Romarna var de första som planterade träd utmed vägar med syftet att erhålla 
skugga i den varma sommarsolen. Från romartid till renässans finns inte mycket 
information om alléer. Under renässansen får alléanläggandet en pånyttfödelse 
och landsvägsalléer börjar att planteras i Europa. I flera fall är det i första hand så 
kallade nyttoträd såsom valnöt, olika fruktträd och pil som används. Nyttoa-
spekterna är viktiga.  

Ordet allé kommer från det franska språkets allée=gång och aller=att gå. Ur-
sprunget delas med många andra trädgårdstermer såsom parterr, fontän m.fl.  

Alléer i godslandskap 

De äldsta alléerna i godslandskapet har troligtvis planterats under slutet på 1600-
tal och under första halvan av 1700-talet. Ett trädslag som då förekom var pil och 
även det närbesläktade poppel. Det stora uppsvinget för alléplanteringar utmed 
vägarna i Skåne sker under andra halvan av 1700-talet. Allén tar nu ett ordentligt 
steg ut i odlingslandskapet från att tidigare i huvudsak funnits i parken. Godsen 
börjar nu manifestera sin makt och prakt genom att markera ägorna med hjälp av 
alléer. Vägsystemet läggs ofta om och snörräta vägar med alléer anläggs. Alléerna 
startar vid strategiska punkter såsom en gräns, en viktig byggnad, till exempel 
kyrkan eller kvarnen och leder ofta till godsets centra, dess corps-de-logi. 

Under 1800-talet fortsätter godsen att förändra landskapet genom att ex-
empelvis lägga ned underliggande gårdar och uppföra större utgårdar, så kallade 
plattgårdar. Vid dessa anläggs alléer vid uppfartsvägarna, som länkar mellan 
plattgårdar och även från plattgård till navet i hela verksamheten, huvudgården.  

Trädslagen vid godsen är valda dels utifrån gestaltning, och dels utifrån ett 
praktiskt och funktionellt tänkande. Gestaltningen var viktigast närmast corps-
de-logi och då valdes vanligen ett enda trädslag. Trädslagen skulle harmoniera 
med godsmiljön i övrigt och träden tuktades därför i godsets närhet. Längre från 
godsmiljön kunde mera hänsyn tas till de markförhållanden som rådde vid vägen 
och vilka träd som växte i trakten.  

                                              
11 Campbell 1928, s. 12. 
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Infartsalléer till städer 

Alléer som leder den vägfarande in till staden och även alléer som leder mellan 
städer har också kontinuitet sedan 1700-tal. Exempel på detta är alléerna in till 
Landskrona. En annan betydelsefull allé i Skåne var den mellan garnisonsstaden 
Kristianstad och krutbruket Torsebro, en sträcka på cirka 10 kilometer. Till 
Malmö och den före detta staden Skanör har det också funnits infartsalléer som 
kommer att beskrivas i denna rapport då de har en koppling till Söderslätt.  

Gårdsalléer 

Den yngsta varianten av de olika alléer som funnits är uppfartsallén till gården. I 
samband med skiftesreformerna flyttades många gårdar ut från bytomten. Nya, 
oftast rätlinjiga vägar anlades. Flera gårdar fick nu en egen infartsväg och utmed 
denna kunde markägaren plantera en egen allé. Denna allé blir således oftast 
planterad på en privat eller enskild väg. Majoriteten av gårdsalléerna har sitt ur-
sprung i andra halvan på 1800-talet och ett tiotal år in på 1900-talet. Endast ett 
fåtal gårdsalléer planterades under första halvan av 1800-talet. Skiftesreformerna 
slår inte igenom direkt och det tar tid innan välståndet på gårdarna ökar så myck-
et att man kan bygga nya bostadshus, nya uthus och anlägga trädgårdar och alléer. 
Gårdsalléerna är frivilliga alléplanteringar, som vill visa att man har fått det bra på 
gården. 

Hägnader på Söderslätt  

Som nämnts tidigare omfattar Åke Campbells avgränsning av Söderslätt en stor 
del av leaderområdet Söderslätt. I leaderområdet Söderslätt ingår också ett om-
råde som Campbell benämner Romeleåsens skogsbygd. Hägnaderna på Söderslätt 
utgörs enligt Campbell av jordvallar medan det i Romeleåsens skogsbygd i hu-
vudsak förekommer stengärden och risgärden.  

Hägnaderna nära kusten utgörs i flera byar under 1700-talet av tånggärden. 
Gärdsgårdarna kan då bestå av enbart tång eller jordvallar och stengärden arme-
rade med tång. Förutom tånggärden särskiljer sig kustområdet genom att här 
finns en del stengärden i trakter där det funnits sten.  

Campbell noterar att i norra delen av Vemmenhögs härad dominerar frälse-
hemman vilket innebär att risgärden ökar då bönderna får ris utvisat i godsens 
skogar. Eftersom det finns tillgång till ”täpperis” hägnades det med risgärden 
även där jordvallar kunde anläggas. Söder härom dominerar krono och skatte-
hemman och även jordvallar. Delar av Skabersjö socken utgör ett undantag där 
det finns frälsebyar med jordvallar. I det stora hela utgörs Campbells Söderslätt i 
huvudsak av krono- och skattebönder medan frälsebönderna finns precis norr 
om där skogen börjar. De flesta gods i Skåne är placerade i lägen där slätt möter 
skog för att erhålla fördelarna av både slätt och skog. 
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Figur 4. Pilevall där pilarna huggs av vid marken. Foto: H. Weimark, 1954. Naturskyddsförening-
en i Skåne. 

Pilens historia 

Inledning 

 Vitpil (Salix alba) introduceras cirka 1500-1550 i Sverige.12 Under denna tid till-
hörde Skåne Danmark och i Danmark fanns pil nästan 200 år tidigare.13 Förutom 
vitpil har även korgpil (Salix viminalis) använts. Vitpil är en kulturväxt och före-
kommer endast som odlad eller någon gång förvildad. Buskpil är detsamma som 
vitpil och det är hävdregimen som givit upphov till namnet. Beskärning sker vid 
marken och pilen växer upp som en buske. Detta sätt att hävda pilen var inte 
ovanlig och Campbell gör en intressant notering om pilevallar som han beskriver 
att de planterades i jorddikena och höggs på roten vart tredje – sjätte år14. Camp-
bell beskriver vidare att under senare tid anlades pilen på släta marken och sedan 
den slagit rot uppkastades vallen.15 

Pilar i det danska Skåne 

Drottning Margareta av Danmark befallde bönderna under andra halvan av 1300-
talet att plantera pil- och äppelträd.16 1547 stadgade den danska lagen att varje 

                                              
12 Lundquist 2000, s 112. 
13 Hobroh 1944, Campbell 1928. 
14 Campbell 1928, s. 47. 
15 ibidl 1928, s. 47f. 
16 Hobroh 1944, s. 37, Campbell 1928, s. 26. 
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bonde årligen skulle plantera tio pilar. 1619 utfärdar den danske kungen stränga 
order att lagen skall efterlevas. Det påtalas också att den som inte har plats vid sin 
gård för plantering kan plantera vid gärdsgårdarna, ofta jordvallar. Ytterligare en 
förnyelse av förordningen kommer 1643.17  Syftet är att odla pil i allmänhet men 
även andra lövträd.18 Trots dessa förordningar och lagar fanns det i början av 
1700-talet enbart obetydliga bestånd av pil. Sammanfattningsvis kan man konsta-
tera att pilen i Skåne under den danska tiden sannolikt aldrig blev landskapspräg-
lande. De pilar som blev planterade förekom i huvudsak vid byarna det vill säga 
vid bytomten, inte ute i slättlandskapet.   

1700-talets skogs- och hägnadskampanjer, pilevallar börjar anläggas 

Behovet av att skydda befintlig skog och att få fram ny skog, eller åtminstone nya 
trädplanteringar, nytt växtmaterial, var under 1700-talet stort. De Skånska krigen, 
städernas utvidgning, industriers uppbyggnad, ett evigt betande på utmarken, ett 
kontinuerligt behov av ved, ett kontinuerligt användande av växtmaterial till häg-
nader etc, hade decimerat stora delar av de Skånska skogarna kraftigt. Det finns 
ett flertal beskrivningar över planteringsverksamheten gällande såväl önskemål 
som resultat uti i landskapet. Under framförallt andra halvan av 1700-talet blev 
allén ett resultat och då särskilt pilallén. 

Åke Campbell skriver om en hägnadskampanj i skogsvårdande intresse re-
dan 1704 vilken är omnämnt i den så kallade Faltzburgs relation av tillståndet i 
Skåne, 13 maj 1708. Här står bl.a. om de redan anlagda planteringshagarnas vid-
makthållande och fredande.19 År 1725 kommer ekonomikommisionens kritik av 
allmogens traditionella hushållning och odlingar. Från år 1730 och framåt följer 
en mängd kungliga brev, instruktioner och förordningar angående hägnads- och 
skogsvårdskampanjer. Särskilt betydelsfull torde dock vara §16 av förordningen 
om skogarna i riket 12 dec 1734. I instruktionen till landshövdingarna daterat 4 
nov 1734 står bland annat följande: Landshövdingarna äger ock hava ett noga inseende, 
att skogarna så mycket möjligt är, på allt sätt särdeles med stengärdsgårdar eller jordvallars 

anläggande på de orter, varest det kan ske och ej tillräckligt med skog finnes, träns planterande 

och annan förbättring, bespares och konserveras.20  
Törje beskriver punkt 32 i denna 1734 års ”förordning om skogarna i riket” 

som särskilt viktig. Här står bl.a. följande av intresse för slättbygden: […] de på 
slättbygden boende eller på skoglöse hemman boende, skola wara förpliktigade, när och omkring 

sina hus, Gärdeshagar, och utmarck i wissa linier och lundar plantera och nedsättiea Pilar, eller 

andra trän, såsom Alm, lind, Lön, Ask med flere, som efter jordmånens beskaffenhet bäst 

wäxa kunna, hwilket af  wederbörande bepröfwes, ther thet sig giöra låter och plats finnes samt 

                                              
17 Törje 1955, s. 6. 
18 Hobroh 1944, s. 37. 
19 Campbell 1928, s. 26. 
20 Ibid 1928, s. 28. 
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them til fullwäxt upfreda och hägna, åtminstone Tolf  stycken på whart matlag hwarje åhr, 

theraf  the framdeles i längden, så til löf, som bränsle och wärcke, gagn och understöd hafwa 

måge. Blifwer sådan plantering, af  någon på Slättbygden och Skoglöse hemman boende för-

summat, och sådant wid husesynen befinnes, tå plichte then för hwart träd han försummat at 

plantera, wårda och hägna Sex ör S:mt. och wara ändå förbunden utan uppehåll planteringen 

at fortsättja.21  
Förordningen skulle årligen uppläsas på landets predikstolar samt föredra-

gas på sommarting. Detta borgade för en god och säker spridning av budskapet.22 
Det verkar som om pilplanterandet fick marschfart efter 1734 års lag men stagne-
rade därefter och under slutet av 1700-talet hade den nära nog upphört, vilket jag 
återkommer till.23  

Landshövdingen i Malmöhus län, Wilhelm Bennet, skriver om tvång att 
plantera 24 stubbar surskog och pilar till varje helt hemman och proportionellt 
mindre för mindre hemmantal. 1738 rapporterar Bennet följande till Riksdagen: 
Från Söderslätt rapporteras att vid husen och kålhagarna är där och var, sedan nya skogsord-

ningen ankom, almträn och pilar planterade, trots att det finns en liten tillgång till planterings-

stammar.24 År 1739 i § 14 boställsförordningen (3 april) står följande: På varje bo-
ställe, som består av ett helt hemman, skola tolv famnar stengärdesgårdar årligen, där sten är 

till fångs, upprättas; och där ingen skog finnes, tio stycken pilträn planteras. Denna paragraf  
riktar sig mot kronohemmanen på slättbygden. Enligt Campbell planterades pil 
även i före detta Kristianstads län på Österslätt och Kristianstadslätten.25  

Åren efter 1734 har kronofogdarna tillhållit länsmännen att noga kontrol-
lera bl.a. planterandet av pil.26 Det verkar som att det åsyftar pil som stängsel. Att 
armera jorddikena var mycket viktigt och när pilplantering kommit igång under 
1700-talet blev små flätade gärdsgårdar av pil vanliga. Enligt Hobroh hade inte 
pilvallarna i jämförelse med andra hägnader fått något genomslag under 1740-
talet utan först under 1750-talet fick pilplanteringskampanjen en större betydelse 
för hägnadsförhållandena på Söderslätt. Linné noterar pilevallar i närheten av 
gods och Malmö stad.27 Vid Dybecks gods skriver Linné följande: Pilar voro plante-
rade vid alla gärdsgårdar och gjorde icke allenast en stor prydnad utan ock mycket nytta. Pil-

planteringen är ett av de nödigaste för Skåneland, utom vilket det näppeligen i framtiden kan 

bärga sig.28  

                                              
21 Törje 1955, s. 7. 
22 Törje 1955, s. 8, Reuterswärd 2001. 
23 Hobroh 1944, s. 38, Campbell 1928. 
24 Campbell 1928, s. 30. 
25 ibid 1928, s. 31. 
26 Ibid 1928, s. 28f. 
27 Hobroh 1944, s. 42. 
28 Linné 1749, s. 277. 
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Hobroh menar dessutom att den pilplantering som förekom var till övervä-
gande delen i hagar vid gårdarna. Linné nämner dessa plantehagar. Pilehaven före-
kommer också.29 Sjöbeck har flera foton på pilhagar vilket tyder på att företeelsen 
överlevde in på 1900-talet. Allt efter pilhagarna anlagts kunde flätgärden av pil 
sättas upp. Resultatet blev planteringar uti diken, på gatorna, kring husen och vid 
jordvallar.30 Enligt Linné planterades pil på jordvallarna samt vid husen, trädgår-
darna och på gatorna.31 I sin Skånska resa 1749 skriver Linné om vitpil wi ock sedt 
henne wid de mästa byar.32  

Nedanstående text från Linnés Skånska resa beskriver landskapet på Söder-
slätt bra.  

Junius 25. söndag 

Resan ifrån Klörup till Dybeck. 

Pilar av bägge slagen, nämligen gröna och vita, dock mest de senare, voro planterade vid byarne 

med hyll och alm. Framledne generalen och landshövdingen Bennet hade förmått folket här på 

orten att plantera trän här vid gårdarne. Voro önskeligt, att det kontinuerades. Gärdesgår-

darne eller vallarne, som äro uppkastade omkring ägorna, kallas här i landet diken och icke 

själva graven, utur vilka vallen är upptagen. För Skåne slätt vore en huvudsakelig ting, att alla 

diken blevo planterade med pilar och andra lövträn vid inra sidorna av vallen, som därav fingo 

                                              
29 Hobroh 1944, s. 38. 
30 Campbell 1928, s. 32. 
31 Ibid 1928, s. 30ff.. 
32 Törje 1955, s. 10. 

Figur 5. Pilhage. V. Tomarps by, Trelleborgs kommun. Foto: Mårten Sjöbeck, 1927. Universitets-
biblioteket Lund. 
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ansenlig styrka, och vart tredje år kunde kvistarne avhuggas samt flätas i små gärdesgårdar, 

som ställas här allmänt på vallarne, vilka, sedan de tjänst i tu år och förfalla, kunna användas 

till bränsle det tredje året, då gärdet eller vången bör utläggas.33  

Campbell menar att flätgärdet av pil är en yngre variant vad gäller trädslag då man 
i äldre tider ofta använt sig av en om det funnits, annars andra tillgängliga 
trädslag. En annan skillnad är att den lilla flätade pilgärdsgården funnits på slätten 
emedan flätgärden i övrigt normalt finns i mellan- och skogsbygd. Det är intres-
sant att notera att Linné pratar om ”små gärdesgårdar” och även Campbell skri-
ver om det lilla flätade pilgärdet.34 Detta tyder på att stängslet inte är särskilt högt 
vilket inte heller behövs då det redan står på en jordvall. Linné menar också att 
utom allt detta skulle sådane trän ansenligen pryda landet och skygga ifrån blåst, som uttorkar 

landet och uti ett osynligt damm bortförer den finaste matjorden och således dageligen utmärglar 

jorden.35 Här talar Linné om nytta i första hand och estetik i andra hand. Det ver-
kar inte som att alléer planterades i någon omfattning under denna första halva av 
1700-talet. 

Året innan Linnés Skånska resa skrev han en intressant artikel om skogars 
plantering i vetenskapsakademins handlingar från år 1748. Han skriver bl.a. föl-
jande: Korgpil, eller som somliga kalla, Tyskpil, finns på många ställen i Skåne. Om man 

skaffar sig häraf  käppar, af  half  annan alns långd, och dem nedsätter en eller två famnar 

ifrån hvarandra, at allenast et, eller tu qvarter står ofvan jorden, och det rundt omkring byarna; 

skulle häraf  icke allenast, efter tre år, alla byar se ut, som trädgårdar och kålgårdar, bättre 

gräsväxt, behageligt löf  för boskapen, material til korgar och vidjor, utan ock sedermera voro 

gifvande åtminstone dubbelt mer gräs. Om en sådan käpp först planteras vid hvarje kyrka, 

skulle han om tio år, gifva nog tilräckligt, at hvar by i socknen finge något at begynna med, så 

at, om 20 år, vore hela plantagen vunnen: Ty intet annat trä växer lättare, fortare, med beha-

geligare grönska, eller är nyttigare, för et hushåld, än detta.36 

Resebeskrivningar från Söderslätt cirka 20 år efter skogsförordningen visar 
att det fortfarande är problem med flygsand. Samtidigt finns noteringar om hur 
pilträd är planterade vid byarna i första hand. Mellan Malmö och Skanör: Kyrkor 
och byar röjde sig strax af  pilar, som dem beprydde.37 Om Kämpinge utanför Trelleborg 
respektive Falsterbo år 1759: Byn låg såsom i en snödriva, flygsanden hade här gruveligen 
grasserat. Pilträd voro till skydd allt omkring planterade, men alla ägor häromkring voro av 

sanden fördärvade.38 Såg bara några små videkvistar på vägen till Falsterbo. Pilar planterade i 

Falsterbo.39   

                                              
33 Linné 1749, s. 270f. 
34 Campbell 1928, s. 165. 
35 Linné 1749, s 270f. 
36 Törje 1955, s. 10f. 
37 Tidström 1756, s.45. 
38 Hülphers 1759, s. 43. 
39 ibid 1759, s. 44.  



 
Landskapet som en trädgård – pilalléer och pilevallar på Söderslätt 

19 

Pilalléer på Söderslätt under 1700-talet 

När Hülphers 1759 närmar sig staden Skanör skriver han följande: Då man nalkas 

Skanör och tror sig få se en stad, finner man sig ganska bedragen. Inkörseln över tuvor på fula 

hålvägar mellan tånggärdesgårdar lovar ej mycket.40 Därefter från Falsterbo till Skanör ¼ 
mil: Vägen var lika svår av sand. Pilar voro kringplanterade, att vi icke sågo byn förrän vi 

voro på gatan. Intet annat än pil- och almträd kunna trivas.41 Gator äro stenlagda, vitpilar 

omgiva alla hus.42 Pilar prydde vägen på ömse sidor.43 Den sista meningen skrivs inemot 
Malmö, oklart exakt var.  

Ovan nämnda exempel från Hülphers visar att i vissa delar av landskapet 
fanns det pilalléer, i andra delar inte. Mycket tyder på att pilalléer i någon större 
omfattning saknades innan 1760-talet. Linné skrivet inget om pilalléer och 
Tidström liksom Hülphers noterar det på några få ställen. 

1764 tillträdde Carl Adlerfelt landshövdingeämbetet i Malmöhus län och i ett 
brev från 14 juli 1764 skriver Adlerfelt om sina tankar hur han vill förbättra länet. 
Han nämner här bl.a. bristfälligheten af allmänna vägar och broar, samt den för hela länet 
så nödiga pil- och andra vilda träns plantersskötsel på det ömmaste sysslosatt min omtanke.44 
För att bevaka ändamålet tillsätts fem directeurer, Jacob Wilhelm Bennet (Rosen-
dal), Carl Dücker (Ellinge) Hans Ramel (Övedskloster m.fl.) Hakvin Stjernblad 
(Stora Markie) samt Carl Hallenborg (Rydsgård). När det gäller landsvägarna (hä-
rads eller sockenväg) så tänker sig Adlerfelt att bästa sättet att iståndsätta dessa är 
att dela varje väg i 5-6 delar, mer eller mindre. Efter ett år skall första delen vara i 
fullkomligt stånd och därefter fortsätter det till alla delar är klara. Landsvägarna 
skall vara 12 alnar breda och så långt möjligt är, raka.  

När det gäller pilplanteringen så ger han instruktion till väg-directeurerna i ett 
brev 17 aug 1764, att följa upp förordningen från 1734 så att ingen undkommer 
att plantera de 12 pilar som förordningen ålägger dem att plantera.45 1765 före-
skrev landshövdingeämbetet i Malmöhus län genom allmän kungörelse, trädplan-
teringar vid landsvägarna.46 Adlerfelt skriver också senare hur han försökte upp-
muntra allmogen att plantera på ömse sidor om landsvägarna, hvar och en vid sitt 
vägstycke plantera ett visst antal pilar uti alléer. Träden skulle helst placeras i kanten på 
dikesgropen närmast landsvägen för att inte jordägarna ska bli lidande. De måste 
dock inte plantera allt på ett år och Adlerfelt omnämner den möjlighet som finns 
genom kappning47 av träden för skaffa sig nödig eldbrand.48 När pilarna hamlades 

                                              
40 Hülphers 1759, s.149. 
41 Ibid 1759, s. 45. Det är intressant att jämföra Hülphers uppgift med Skånska rekognoseringskartan (1810-tal) 

eftersom på denna karta saknas träd mellan Falsterbo och Skanör. 
42 ibid 1759, s. 46. 
43 ibid 1759, s. 50. 
44 Biografiskt lexikon 1835 
45 Biografisk lexikon 1835, s. 44f. 
46 Törje 1973, s104 
47 Kappning borde betyda hamling, det vill säga regelbunden beskärning av träden. 
48 Biografiskt lexikon 1835, s. 45, Reuterswärd 2001, s. 283. 
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på Söderslätt skedde detta vart tredje – sjätte år.49  Allmogen visste att pilplante-
ring utmed vägarna inte fanns i någon lag eller förordning och då måste Adlerfelt 
söka samtycke till trädplanteringen utmed vägarna.50  Adlerfelt försvarar sig ge-
nom att mena att han aldrig tvingat utan endast sökt uppmana dem att plantera 
pil utmed vägarna. En kungörelse från landshövdingeämbetet 7/4 1768 beskriver 
hur trädplanteringar som trots påminnelser och uppmaningar alldeles fruktlöst avlu-
pit.51 Adlerfelt ville tvinga bönderna i hela sitt län att plantera utmed landsvägarna. 
Detta misslyckades och trädplantering utmed vägarna blev enbart ett frivilligt åta-
gande från allmogens sida. Detta betyder dock inte att man undslapp att plantera 
de 12 träden som skogsförordningen från 1734 fastställde, men de behövde inte 
vara utmed landsvägen.52 Trots att bonden inte var tvingad att plantera utmed 
vägarna blev ett antal vägar trädplanterade vilket exempelvis Linnélärjungen Lid-
beck omtalar.   

År 1755 blir Erik Gustav Lidbeck, en av Linnés lärjungar, plantagedirektör 
över de Skånska plantagerna.53 Lidbeck var även professor i naturalhistoria och i 
första hand intresserad av planteringarna från ett nyttoperspektiv. Enligt Riksdags-
relation från 1769 går verksamheten bra. 192 611 pileträd hade då blivit planterade 
utmed landsvägarna, utmed åkerrenarna samt kring gärden.54 Axel Törje, som ana-
lyserat Lidbecks verksamhet menar att Lidbecks plantskola inte kan ha haft någon 
någon större betydelse för skogs- och trädplanteringen trots att plantorna delades 
ut gratis. Som inspirationskälla kan den dock ha haft viss betydelse.55 

Som nämnts innan är de Elerska samlingarna från slutet av 1700-talet av in-
tresse när det gäller planteringar utmed vägarna. Följande svar om Torna, Bara 
och Harjagers härads fögderi är av intresse då delar av Bara härad är beläget inom 
leaderområdet Söderslätt. För flera år tillbaka har vid alla landsvägarna i fögderiet pilträd 
blivit planterade men numera till större delen utgångne och de övriga av vanartiga människor 

bortstulna. Om Vemmenhögs, Oxie, Skytts härads fögderi står följande: Trädplante-
ringar vid vägarna äro emellan 20-30 år tillbaka försökte men ha icke vunnit någon synnerlig 

framgång, oaktat flera goda anstalter. Om Ljunits härad (de västra delarna av Ljunits 
härad ingår också i undersökningsområdet): Pilplanteringar ha förut blivit gjorda men 
nu knappt finnes någon enda pil kvar vid vägarna.56 

De Elerska samlingarna verkar referera tillbaka till Adlerfeldts uppmaningar 
att plantera träd utmed vägarna. Svaren indikerar att planteringar blivit utförda 
men icke underhållna vilket innebär att endast ett fåtal pilar finns kvar utmed 

                                              
49 Campbell 1928, s. 47. 
50 Reuterswärd 2001 
51 Törje 1955, s. 19. 
52 Reuterswärd 2001. 
53 Törje 1973, s. 29ff. 
54 Gärden kan tolkas som gärdsgårdar det vill säga jordvallar eller som vångar. Gärden = vång på Skånska. 
55 Törje 1955, s. 22f.  
56 Enghoff 1928, s. 138 ff. 
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vägarna.  Om det inte hade varit för lagen hade pilplanteringen inte vunnit någon 
större spridning. Bönderna var tvärtom mycket tröga ”att av plantörer och 
ståndspersoner och deras handböcker lära pilplanteringen.”57 Lidbecks efterträ-
dare som professor i naturalhistoria, Anders Jahan Retzius skriver också om situ-
ationen och de två citaten nedan visar att tillståndet är mer komplex än vad 
Campbell skriver.58 

Det är mer än obegripeligt, at de i Skåne så kallade Söderlänningar (hvarmed egenteligen för-
stås de som bo uti Oxie, Skjuts, Wemmenhögs, Ljunits, Herrestad, Ingelstad och Järrestad 
Härader) hvilka äga hvarken byggnadstimmer, bränved eller slögde-virke icke en gång på en del 
ställen ämne til en tröskslaga, långt ifrån at vara omtänkte på den minsta plantering, sätta sig 
egensinnigt emot och med flit förstöra när något dylikt anlägges 59  

I samma text, fem sidor senare skriver Retzius: Vid Byar och Landsvägar planteras 

grön och hvit pil mäst allmänt 60 Kan det ha varit så att eftersom behovet av ved och 
hägnadsris var så stort så kunde (ville) inte bönderna vänta till pilarna vuxit upp 
och blivit lämpliga att hamla utan de höggs ned tidigare. Detta är spekulation som 
framtida forskning kanske kan utvisa.  

                                              
57 Campbell 1928, s. 48. 
58 Törje 1974. 
59 Retzius 1776, s. 11. 
60 Ibid 1776, s. 16. 
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Mackleans landskap 

En särskilt viktig del av Söderslätt är landskapet vid Svaneholms slott. Här ge-
nomförde Rutger Macklean något som skulle bli kallat det första enskiftet. Föru-
tom denna utbrytning av gårdar från bytomterna planerades också omfattande 
planteringar vilket kommer att analyseras här. 

Landskapet kring Svaneholm beskrivs av Campbell tillhöra Romeleåsens 
skogsbygd där det till största delen hägnades med sten och ris under första halvan av 
1700-talet.61 Förutom Svaneholms underliggande byar är godset Brodda borg och 
Slimminge by också av intresse. Gårdarna i Slimminge by låg under Brodda som 
ägdes av brodern Gustav Macklean men brukades av Rutger Macklean. Slimminge 
var beläget på slättbygden vilket innebar att här fanns jordvallar. Brodda borgs mar-
ker kunde delas in i två delar, den södra till slätten och norra till skogsbygden. 

Carl Gideon Wadmans skifteskarta över Svaneholm är från 1785 och den 
blev startskottet för enskiftesreformen. Man kan tydligt se intentionerna på kar-
tan när det gäller trädplanteringar. Trädslaget som diskuteras är pil då detta var 
lättast att anskaffa och plantera.62 Denna karta brukar anföras som typexempel 
när det gäller enskiftesreformen. Detta stämmer bra när det gäller just bildandet 
av ett skifte/bonde. När det gäller trädplanteringar är kartan en idealplan som 
troligtvis inte blev genomförd fullt ut. Kyrkoherden Hjorts redovisning av situat-
ionen cirka 1816-1824 ger en indikation hur det blev. Hjort anger att 2 hagplatser 
omgav gården, 1 tunnland vardera. Den norra bestod av vilda träds plantering 
och den södra av frukt-träd och kålgård. Om det fanns sten användes detta som 
hägnadsmaterial. Den övriga marken bestod också av två lika stora delar med 
gården mitt i fastigheten. Den ena brukades som åker medan den andra betades 
och trädas. Mellan dessa huvudlotter samt runt om hela enskiftet var jordvallar 
anlagda. Deras syfte var att markera gränser, inte att agera som hägnad då de upp-
förts låga. Anledningen till detta var bland annat att en av Mackleans nya idéer 
var åretruntstallning där nötkreaturen fick gå ut en kortare tid efter det att skör-
den var bärgad och då med en vakt. Detta påverkade behovet av hägnader. Dju-
ren kunde också tjudras. Enligt Hjort hade Macklean genomfört utrikes resor till 
Frankrike, Tyskland och England och där blivit inspirerad. Teorierna fanns också 
i böcker i Mackleans bibliotek. 

Särskilt intressant från Hjorts anteckningar är planteringarna utmed vägar-
na: På jordvallarne vid vägarna har på många ställen pilhäckar varit planterade; men som hr. 
bar. M. Fann, att dessa samlade mycket snö i vintertiden, som orsakade ett odrägligt arbete 

med skottning och dessutom förkvävde den bredvid lagda vintersäden, yrkade han icke ivrigt 

dess fullföljande, varför dessa häckar efter hand förvandlas till stående träd. 63 

                                              
61 Campbell 1928 
62 Törje 1955, s. 27f. 
63 Hjort ca 1816-1824  
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En mindre omfattande beskrivning över landskapet ger dansken Arndt år 
1804 under en resa från Malmö mot Svaneholm. Han noterar pilträd vid byarna 
och näst omkring samt planterade almar och askar men endast några få fruktträd. 
Arndt skriver vidare att på gårdstomten vid de utflyttade gårdarna omkring Sva-
neholm, har upprättats en plats för trädgård och trädplanteringar. Detta innebär 
att gården får ett prydligare utseende samt skydd mot vinden. Trädslagen består 
av alm, ask, ek, asp, rönn, lind och vide. Arndt skriver också om hur ägorna är 

Figur 6. Storskifteskarta över byarna Hylteberga, Sandåkra Saritslöv, Skurup. Lantmätare Carl 
Gideon Wadman, 1785, Akt 12-sku-4. Kartan visar Wadmans plan på det som kom att kallas det 
första enskiftet. 
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inhägnade med levande häckar. På ett annat ställe omnämns huvudgårdens häckar 
såsom gröna häckar vilket kan vara synonymt med levande häckar. Landskapspla-
neraren Jan Lannér, Alnarp, menar att de levande häckarna som omnämns är den 
variant som Salberg behandlar i Vetenskapsakademins skrift 1747.64  

Resultatet av Mackleans planer är tydligt på det historiska kartmaterialet. På 
den Skånska rekognoseringskartan från 1812-20 är endast ett fåtal alléer utritade. 
Detta kan tolkas på olika sätt. Ett alternativ är att Mackleans ideal-landskap inte 
blev förverkligat när det gäller alléerna. Ett annat är att alléerna från början var 
häckar och dessa noterades inte på Skånska rekognoseringskartan.65 

                                              
64 Salberg 1740. 
65 Lannér 2004  s. 9. 

Figur 7. ”Levande gärdsgård” av 
pil enligt Salberg år 1740 (ovan).  

Nedan: Skånska rekognosce-
ringskartan från 1812-1820 visar 
endast ett fåtal alléer jämfört 
med figur 6. 
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Pilalléer och pilevallar under 1800-talet   

En intressant detalj i skogskampanjen, var det faktum att jordvallarna kunde ingå 
i planteringsskyldigheten. Plantering å femtio famnar vall med 3 rader svara mot ett kapp-
eland och 300 famnar mot ett 1/6 tunneland planterad jord.66  

1811 gjordes en frivillig överenskommelse i Malmöhus län att var 50:e tunn-
land skulle användas för plantering under förutsättningen att ägarna fick fritt för-
foga över marken. Skogsfrö anskaffades genom hushållningssällskapen.67 Från 
början avsågs flera olika trädslag men skogsplanteringskampanjen kom att inrikta 
sig på pil. I varje socken tillsattes en kommitée som rapporterade.68 

Weimark skriver att i samband med enskiftesreformen planterade bönderna 
vitpil i stor skala längs de nya vägarna och på jordvallarna mellan sina ägor.69  

Även Hobroh menar att efter enskiftesreformen 1803 ökar inte bara pilval-
lar i rågångarna utan även pilalléerna utmed vägarna.70 När det gäller huruvida 
det är fristående träd eller häckar finns flera noteringar i Hobroh på att det är 
häckar som gäller på jordvallarna.71 Hobroh upprättar en karta över pilvallarnas 
förekomst cirka 1860 med ledning av Generalstabens topografiska karta.72 Olika 
anledningar kan finnas till varför pilevallen saknas i vissa områden på Söderslätt. 
En orsak är att det fanns annat hägnadsmaterial t.ex. stengärdsgårdar och risgär-
den. Detta är särskilt tydligt vid sjöarna i Norra Vemmenhögs härad. En annan 
orsak var att pilen inte lämpade sig på grund av jordmånen.73 Inom Leader Sö-
derslätt är detta särskilt tydligt på Falsterbohalvön med dess stora ljunghed.  

I stort sett samtidigt som pilevallen når sin i omfattning högsta punkt, runt 
1860, börjar de att minska. Hobroh citerar ur Malmöhus landshövdings femårs-
berättelse 1861-65 att stängseln, som i allmänhet består av jordvall med pilplantering bort-
tages flerestädes enär dels i följd av det rådande bruket att tjudra kreaturen på betet, någon 

hägnad icke behöves, dels ock jordbrukaren lärt sig inse att därigenom icke obetydlig åkerjord 

bortgår samt snösamlingar åstadkommas.74 Av särskilt intresse här är bruket att tjudra 
djuren, jämför bild av M. Sjöbeck (fig. 8). 

Under perioden 1880-1915 planteras mycket få pilar men tusentals höggs 
ned. Detta innebär att behovet av pilens grenar samt dess funktion som vind-, 
jord-, sandstoppare nu inte längre var lika viktigt som den åkerremsa som kunde  
  

                                              
66 Törje 1955, s. 38 
67 Hobroh 1944, s. 45f. 
68 Hobroh 1944, s. 47. 
69 Weimark 1985, s. 29. 
70 Hobroh 1944, s. 48. 
71 ibid 1944, s. 53. 
72 ibid 1944, s. 56f. 
73 ibid 1944, s. 55ff. 
74 ibid1944, s. 59.  
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Figur 8. Tjudrade kor i en allé (överst). Fredshögs by, Trelleborgs kommun. Foto: 
Mårten Sjöbeck, 1927. Universitetsbiblioteket Lund.. Utbredningen av pilevallar vid 
mitten av 1800-talet (nederst).  
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odlas på.75 Hobroh menar att pilevallens skönhetsvärde blivit en representant för 
slättlandskapet och livat upp med omväxlande linjeindelning och sin grönska.76  

Vad visar kartmaterialet? 

En jämförande studie av de tre historiska kartverken Skånska rekognoseringskartan 
1812-20, generalstabens topografiska karta 1860-1869 och häradsekonomiska kartan 1910-
1915 bekräftar i stort det som tidigare anförts (fig. 9). Det som kartorna dessutom 
ger är en nyanserad bild av Söderslätt där ett synnerligen föränderligt landskap fram-
träder när det gäller planteringar. Det är också viktigt att tolka kartorna källkritiskt. 

Leader Söderslätt saknar enligt Skånska rekognosceringskartan alléer nästan 
helt och hållet. Pilevallar är inte heller noterade. Motsvarade detta verkligheten? 
Det kan stämma överens ganska väl eftersom de skriftliga källorna, särskilt de 
Elerska samlingarna, beskriver en tydlig nedgång i antalet pilallér. Strax söder om 
Malmö men norr om Leader Söderslätt finns ett flertal alléer och pilevallar. Detta 
indikerar att alléer och pilevallar ritats ut på kartan om de funnits.  

Landskapsplaneraren Jan Lannér för fram idén att eftersom alléerna enligt 
det skrivna källmaterialet var häckar markerades de inte på Skånska rekognosce-
ringskartan. Några få häckar har övergått till att bli alléer vilket skulle vara anled-
ningen till att dessa är utritade enlig rekognosceringskartan. Detta skulle således 
kunna förklara varför alléer saknas på stora delar av Söderslätt. Pilarna plantera-
des som häckar, inte som alléträd. 

Generalstabens topografiska karta visar ett helt annat landskap när det gäl-
ler alléer. Delar av Söderslätt har nu ett omfattande nätverk av alléer. Intressant 
att notera är att knappt hälften av alléerna var ensidiga. Ofta framförs att de ensi-
diga alléer som finns i dagens landskap härrör sig från 1900-talet då den ena ra-
den i en allé togs bort på grund av vägen skulle breddas. Kartmaterialet indikerar 
att de kan ha planterats såsom en trädrad vid ena sidan av vägen. Det kan finnas 
flera anledningar till detta. En är att trädraden är kopplad till en markägare som 
vill markera sin ägogräns och planterar en rad med pilar. Detta ”råkar” dessutom 
sammanfalla med en väg. En annan anledning kan kopplas till väghållningsskyl-
dighet. Utmed en vägsträcka kan det ha funnits flera bönder som var väghåll-
ningsskyldiga. Väghållningsskyldigheten kunde vara kopplat till ett särskilt 
vägstycke. Det kan också varit direkt kopplat till markägande, det vill säga, mar-
kägaren bredvid vägen hade skyldighet att plantera träd utmed den del av vägen 
som angränsade dennes åker. Detta innebär att allén bara blev ensidig. När det 
finns ett sammanband mellan alléplantering och väghållningsskyldighet finns an-
ledning av tro att alléerna i huvudsak var pil. Gunnar Hobroh skriver om pileval-
lens avsaknad av funktion som gärdsgård men även dess praktiska funktion för 

                                              
75 Hobroh 1944, s59 
76 ibid 
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Figur 9. Alléer inom Leader Söderslätt enligt tre historiska kartor samt Vägverkets alléinvente-
ring 1995 (uppdaterad 2008). 
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att dels tjudra kreaturen samt dess juridiska innebörd. Det senare innebär att pile-
vallen fungerar som markör av ägogräns.77 Enligt Hobroh gällde detta även pilal-
léerna. Han skriver särskilt att ”i det sistnämnda fallet (pilalléerna) kunde pilarna 
givetvis antingen tjäna virkesbehovets fyllande eller också dessutom markera en 
rågång”.78 Det är oklart hur Hobroh exakt menar men jag tolkar innebörden av 
meningen som att alléer kan bestå av en rad som då markerar en gräns på den ena 
sidan om en väg. Detta kan förklara de ensidiga alléerna. Samtidigt skriver Hobroh 
att dagens alléer, dvs år 1944, ofta ha decimerats till en rad.79  

Alléerna är övervägande utmed landsvägar och sällan som infartsallé till en 
utflyttad gård. Källkritiskt menar kulturgeografen Mats Riddersporre att kartan 
speglar förekomsten av alléer och pilevallar. Riddersporre drar denna slutsats ef-
tersom det finns många trädrader längs gränser och vägar.80  

Den yngsta historiska kartan är Häradskartan från 1910-15. Här kan flera 
olika företeelser analyseras. Omfattningen av antalet alléer har ökat, särskilt norr 
om Campbells Söderslätts gräns. Tydligt är också de många små allésträckorna 
vilket indikerar att ett flertal gårdar nu har mindre uppfartsalléer planterade.  

Ett källkritiskt problem med kartmaterialet är det faktum att trädslag ej 
anges, endast löv- eller barrträd indikeras. En ledtråd i sammanhanget kan vara 
före detta Vägverkets alléinventering som genomfördes under första halvan av 
1990-talet (delvis uppdaterad 2008, se fig. 9).  

Kartan visar alléer utmed det statliga vägnätet som innehåller trädslaget pil 
samt alléer som inte innehåller pil. Alléer med pil måste inte bestå av bara pil utan 
pil kan vara ett av två eller flera trädslag. Alléer med 100% pil är betydligt färre. 
Intressant är att antalet alléer med pil dominerar, 145 st mot 100 st utan pil.  
Längdmässigt är det tvärtom alléer utan pil som är mest omfattande, 152 km mot 
96 km som har pil. Det finns således ett större antal kortare allésträckor som har 
pil. Detta låter logiskt då flera gamla pilalléer finns kvar men är decimerade. Det 
tyder också på att allteftersom pilträden har gått bort har träden ersatts med fi-
nare lövträd vilket kan vara en anledning till att alléerna består av flera olika 
trädslag. Kartan visar skillnaden mellan Campbells Söderslätt det vill säga det egent-
liga Söderslätt och hela området Leader Söderslätt. Norr om Campbells gräns finns 
det endast ett fåtal alléer som innehåller pil.  

                                              
77 Hobroh 1944, s36 
78 ibid 1944, s48 
79 ibid 1944 
80 Riddersporre 2006 
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De olika kommunerna 

Malmö 

Malmö kommun deltar i Leader Söderslätt med den södra landsbygden, den yttre 
ringleden kan sägas vara en god måttstock för gränsen mot Malmö. Området 
som analyseras blir därför mindre vid en jämförelse med övriga Leader Söder-
slättskommuner. Staden Malmö med omnejd har i hög grad karaktäriserats av 
sina lantgårdar som låg direkt utför den historiska stadstomten. Dessa anlade ett 
stort antal alléer och pilevallar. Strax söder om dessa fanns endast en allé enligt 
Skånska rekognosceringskartan (fig 9). På Generalstabskartan hade antalet alléer 
ökat markant liksom på övriga Söderslätt (fig. 11). I den sydvästra delen fanns ett 
flertal ensidiga alléer vilket kan indikera att dessa bestod av pil. I övrigt fanns 
flera längre sammanhängande landsvägsalléer. På häradskartan har allélandskapet 
ändrats (fig. 11). Nu dominerar de korta tvåsidiga gårdsalléerna. Enligt allévårds-
planen finns endast ett fåtal alléer vilket gör att den skiljer sig mycket jämfört 
med häradskartan (fig. 11). Detta är delvis missvisande eftersom gårdsalléerna 
inte är markerade på denna karta. 

Sammanfattning Malmö 

Att göra några särskilda statistiskt säkerställda analyser över den del av Malmö 
kommun som är med i Leader Söderslätt är svårt då området är jämförelsevis 
mindre än de andra kommunerna. Utvecklingen följer i stort övriga Söderslätt 
med en viss förekomst av ensidiga alléer redan under 1800-talet och en större 
mängd tvåsidiga infartsalléer i början på 1900-talet.  
  

Figur 10. Pilallé i Fosie by, Malmö kommun (t.v). Stensatt väg med pilallé, Glostorps by, Malmö 
kommun (t.h). Foto: Gunnar och Henning Weimarck, 1954. Naturskyddsföreningen i Skåne.      
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Figur 11. Alléer inom Malmö kommun enligt två historiska kartor samt Vägverkets alléinventering 
1995 (uppdaterad 2008). Pilallé i Husie by, Malmö kommun (nedan t.h). Foto: Svenska Turistför-
eningens bildarkiv, Nordiska Museet. 
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Skurup 

Enligt Skånska rekognosceringskartan fanns ett mindre antal alléer, i huvudsak med 
koppling till Rutger Maclean och Skurups by (fig. 9). Detta skiljer sig markant mot de 
cirka 30 år äldre kartorna över byarna vid Skurup som har ett stort antal alléer mar-
kerade. Anledningen till att de inte är markerade på Skånska rekognosceringskartan 
kan vara att de endast var på ett planstadie på 1780-tals kartorna. Landskapsplanera-
ren Jan Lannér för fram idén att eftersom alléerna enligt det skrivna källmaterialet var 
häckar markerades de inte på kartan. Några få häckar har övergått till att bli alléer 
vilket skulle vara anledningen till att dessa är utritade enlig rekognosceringskartan.  

Enligt Generalstabskartan har alléerna ökat men jämfört med övriga Söder-
slätt till en fortfarande låg nivå (fig. 12). Flera av alléerna har en koppling till Dy-
beck samt Svaneholm som tidigare framförts. Det lägre antalet alléer skulle kunna 
förklaras med att delar av kommunen inte har jordvallen som hägnad och därmed 
ett mindre antal pilar.  

Figur 12. Alléer inom Skurups kommun enligt två historiska kartor. 
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Enligt häradskartan har landskapet nu förändrats och ett stort antal alléer är 
utritade (fig. 12). Liksom i övriga kommuner finns numera ett flertal infartsalléer 
till gårdar somt tidigare varit mera ovanligt. Hälften av alléerna är tvåsidiga medan 
resterande är ensidiga eller en kombination av ensidig/tvåsidig. Detta innebär att 
en vägsträcka med träd emellanåt har två rader och ibland en rad.  

In i nutid finns endast fakta gällande alléerna utmed det statliga vägnätet.  
Information om gårdsalléerna saknas. Förutom de långa oxelalléerna nära sydkus-
ten har hälften av alléerna i Skurups kommun år 2008 inslag av pil (fig. 13). 

Sammanfattning Skurup 

Skurup skiljer ut sig eftersom halva kommunen är belägen norr om gränsen som 
urskiljer Campbells Söderslätt från skogsbygden. Den del som är belägen i Camp-
bells Söderslätt skiljer också ut sig från övriga Söderslätt under 1800-talet då det är 
betydligt färre alléer utritade på Generalstabskartan. Anledningen till detta är 
oklart, särskilt som häradskartan uppvisar ett stort antal alléer i samma område. 
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Figur 13. Vägverkets alléinventering 1995-96 (överst). Pilallé i Skivarp, Skurups kommun 
(nederst). Foto: H. Weimarck, 1954. Naturskyddsföreningen i Skåne. 
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Trelleborg 

Enligt Skånska rekognosceringskartan fanns det endast alléer vid Jordberga (fig. 
9). Äldre lantmäterikartor och äldre skriftliga källor indikerar alléer även vid Näs-
byholm. Generalstabskartan har markerat flera tvåsidiga alléer vid Näsbyholm 
och allén vid Jordberga finns kvar (fig. 15). I övrigt är allélandskapet karaktäriserat 
av ensidiga alléer som dominerar kraftigt över de tvåsidiga. Dessa förekommer 
företrädesvis inom Campbells Söderslätt, särskilt i kommunens östra del men 
även några direkt norr och väster om tätorten Trelleborg. Sannolikt var flertalet 
av dessa pil. På häradskartan från 1910-15 har allélandskapet fått en märklig ut-
formning (fig. 15). Den östra delen av kommunen samt landskapet direkt norr 
om tätorten ända upp till kommungränsen innehåller nästan samtliga alléer. Nå-
gon direkt förklaring har inte gått att hitta. En spekulation utan belägg är att det 
handlar om olika lantmätare/kartritare som valt att rita ut alléer respektive nästan 
helt avstå. Dagens allélandskap karaktäriseras av en förekomst av alléer i nästan 
hela kommunen (fig. 15). Minst antal alléer är det fortfarande i de norra delarna 
utanför det egentliga Söderslätt. Bortsett från kustvägen med oxel och alléerna 
vid Jordberga och Näsbyholm innehåller en övervägande del av alléerna pil.  

Figur 14. Västra Vemmerlöv, Trelleborgs kommun. Foto: Mårten Sjöbeck, 1927. Universitetsbib-
lioteket Lund.       
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Figur 15. Alléer inom Trelleborgs kommun enligt två historiska kartor samt Vägverkets alléinven-
tering 1995-96 (uppdaterad 2008). Pilallé, Äspö, Trelleborgs kommun (nederst t.h). Foto: H. 
Weimarck, 1954. Naturskyddsföreningen i Skåne. 
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Sammanfattning Trelleborg 

Trelleborgs kommun karaktäriseras av en historiskt hög andel ensidiga alléer. 
Kännetecknande är också ett dynamiskt landskap som enligt det historiska kart-
materialet kan förändras snabbt. Även i Trelleborgs kommun tillkom ett flertal 
gårdsalléer under slutet av 1800-talet. Liksom i Skurups kommun så påverkar al-
lén utmed syd kusten. Av det totala antalet alléer 2008 utmed det statliga vägnätet 
hade 65% inslag av pil. Om man tittar på längden allé kilometer räknat hade bara 
25% av alléerna inslag av pil.  

65%

35%

Antal alléer från Alléinventeringen 

1995-96 ( 2008) Trelleborg

Med Pil

Utan Pil

Med Pil; 

32,25

Utan 

Pil; 

89,35

LängdKm alléer Alléinventeringen 

1995-96 (2008) Trelleborg

Figur 16. Stubbad pilallé, Hemmesdynge by, Trelleborgs kommun (överst). Foto: H Weimarck, 
1954. Naturskyddsföreningen i Skåne. Cirkeldiagrammen visar skillnaden mellan antal med pil och 
längd km med pil. Notera den stora skillnaden. 
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Vellinge 

Enligt Skånska rekognosceringskartan fanns det inga alléer i Vellinge kommun i 
början på 1800-talet (fig. 9). Med tanke på de skriftliga beläggen på pilplantering-
ar från särskilt 1760-talet kan detta ifrågasättas. Samtidigt finns indikationer på att 
de planterade träden avverkats, dött eller på andra sätt och av andra anledningar 
försvunnit till slutet av 1700-talet. Ett sätt att undersöka om kartan stämmer är 
att jämföra med andra områden. Söder om Malmö visar rekognosceringskartan 
ett stort antal alléer och trädrader. Enligt det skriftliga källmaterialet var flera av 
dessa pil. Detta indikerar att rekognosceringskartan utritar alléer och trädrader 
om de finns vilket kan tyda på att de faktiskt inte fanns inom Vellinge kommun.  

Generalstabskartan uppvisar ett helt annat landskap med ett stort antal alléer 
och trädrader (fig. 18). Undantaget är Falsterbohalvön där de i stort sett är helt från-
varande. I övrigt är såväl pilevallar som alléer spridda över hela kommunen. Alléerna 
och pilevallarna har påverkat landskapet minst i kommunens östligaste del. I stort 
följer de varandra också det vill säga där det finns alléer finns det pilevallar eller tvär-
tom. De flesta trädrader som ritats ut har sannolikt varit pilevallar. Det är troligtvis 
endast ett mindre antal som haft andra trädslag. Alléerna däremot, har troligtvis i 
högre grad innehållit andra trädslag än pil vilket alléskiktet från 2008 antyder. I Vel-
linge kommun är cirka 40% av alléerna ensidiga. Detta förhållande har förändrats på 
häradskartan cirka 50 år senare, 1910-1915 (fig. 18). Nu är cirka ¾ tvåsidiga alléer. 
En anledning till detta kan vara ett betydligt större antal gårdsalléer som oftast var  

Figur 17. Tät pilevall, Hököpinge, Vellinge kommun. Foto: G & H Weimarck. Naturskyddsför-
eningen i Skåne.                    
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Figur 18. Alléer inom Vellinge kommun enligt två historiska kartor samt Vägverkets alléinventering 
1995-96 (uppdaterad 2008). Kämpinge by, Vellinge kommun. Foto: Mårten Sjöbeck, 1927. Uni-
versitetsbiblioteket Lund. 



 
Landskapet som en trädgård – pilalléer och pilevallar på Söderslätt 

43 

  



 
Landskapet som en trädgård – pilalléer och pilevallar på Söderslätt 
 
 

44 

tvåsidiga alléer. Kartan indikerar en tydlig koncentration av ensidiga alléer till den 
östra delen av kommunen och ingen annanstans. Tvåsidiga alléer fanns relativt 
spridda över hela kommun förutom Falsterbohalvön och i kommunens nord-
västra del.  

In i nutid finns endast fakta gällande alléerna utmed det statliga vägnätet (fig. 
18). Övervägande delen av alléerna i Vellinge kommun har inslag av pil. De kan 
bestå av bara pil eller pil samt flera andra trädslag. Det är då rimligt att tänka sig 
pil som ett originalträdslag och de andra trädslagen har tillkommit när pilarna har 
försvunnit av någon anledning.  

Figur 19. Gessie by, Vellinge kommun. Foto: G &  H Weimarck, 1954. Naturskyddsföreningen i 
Skåne. 
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Sammanfattning Vellinge kommun.  

Pil har troligtvis funnits i Vellinge kommun sedan medeltid. En större påverkan i 
landskapet fick pilen tillfälligtvis i mitten på 1700-talet då ett stort antal pilar plan-
terades utmed vägar och jordvallar men troligtvis än mera i pilhagar samt inom 
bytomterna. Många av pilplanteringarna försvann snabbt för att återkomma några 
årtionden in på 1800-talet när skiftesreformerna genomförts. Under slutet av 
1800-talet planteras ett flertal infartsalléer till gårdar. Hur många av dessa som var 
av pil är svårt att säga men säkerligen några stycken. Karaktäristiskt för Vellinge 
är det dynamiska landskapet där pilplanteringar uppstår och försvinner. Ett stort 
antal ensidiga alléer fanns redan på 1800-talet, sannolikt med rötter i den väghåll-
ningsskyldighet som fanns under 1700-1800-tal. 

Sammanfattning kartanalys kommunerna 

Kartanalysen visar att landskapet på Söderslätt genom åren varit dynamiskt när 
det gäller företeelsen pilalléer och pilevallar. Kartorna visar också att trots att Sö-
derslätt kan anses vara ett homogent område finns det historiskt sett stora skill-
nader, även inom en och samma kommun.  
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Avslutande diskussion  

Att såväl pilevallar och pilalléer haft flera olika praktiska funktioner står tämligen 
klart. Pilevallarna och pilalléerna var verkligen multifunktionella.  

Viktiga praktiska syften med landsvägsallén var knutna till vädret i form av 
en möjlighet att se vägen vid snöstorm, sand- och jordflykt, dimma, mörker och 
vid översvämning. Genom att hamla pilen (beskära trädet regelbundet vid samma 
höjd, cirka två meter över marken) blev den materialkälla för flätgärden, halm-
taksläggning, korgtillverkning, eldning i bakugnarna etc. 

En annan fördel med att hamla pilen var att trädet inte blev särskilt högt 
och man slapp därmed den för åkermarken negativa skuggeffekten. Pilevallarna 
började att tagas bort under 1860-talet då dess funktion upphörde.81 Det rådande 
bruket övergick då till att tjudra kreaturen på betet. Alléträden är ett exempel på 
denna hävdregim där de fick agera tjudringspålar.  

En annan praktisk aspekt var tillgång till växtmaterial. Pilen ansågs lätt att 
plantera, lätt att föröka och den var också snabbväxande. Genom att ta stickling-
ar, kvistar och till och med stora grenar kunde man på ett relativt enkelt sätt för-
nya pilen och den blev därmed ett trädslag som var möjligt att uppnå i en större 
mängd.82  

Gällande de privata infartsalléerna till gårdar så handlade det om att väl-
komna den vägfarande. Pilallén förstärkte intrycket av den plats besökaren var på 
väg till. Den var ett sätt att påvisa makt över landskapet, att på ett praktiskt och 
praktfullt sätt markera en egendoms gräns och tydliggöra sambandet med gården. 
Alléer till gårdar har som längst kontinuitet tillbaka till slutet på 1700-talet. Innan 
skiftesreformerna planterade bonden alléträd utmed de vägsträckor som han var 
väghållningsskyldig för. Gårdarna låg oftast tätt i en byklunga och privata vägar 
fanns inte. 

Källmaterialet under 1700-talet tillsammans med den skånska rekognosce-
ringskartan visar hur dynamiskt landskapet och pilplanteringarna verkar ha varit.  
Ett flertal källor vittnar samstämmigt om den motvilja som fanns att lyda de kun-
görelser och lagar som framställs.  Frågan blir då varför, trots alla påbud, ser man 
inte nyttan? Ett givet svar finns säkerligen inte. Man kan tänka sig att genom lagar 
och förordningar kände sig folket påtvingad denna nya plikt. Det kan också ha att 
göra med samhällsstrukturen. Äldre strukturer med byalag, vångalag etc levde 
kvar och förändringar sågs med skepsis. Det finns också en tydligt praktisk funkt-
ionell anledning i form av att man ansåg att träden skuggade marken och att väg-
ytan inte torkade upp.83 

                                              
81 Hobroh 1944, s59  
82 Se t.ex. Linné 1749, Törje 1955.  
83 Bengtsson, Bucht, Degerman & Pålstam, 1996 1996, s19,  
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Tydligt är samtidigt att de alléer som väl planteras domineras av trädslaget 
pil. Även om pilen i flera 1700-tals beskrivningar anses pryda landet så är önske-
målet att man helst använder andra trädslag. Ofta var det den estetiska aspekten 
som åberopades i första hand. Professor Retzius var ingen vän av pil och skriver 
om pilplanteringarna att Visserligen är detta bättre än intet, men ock af  alla det sämsta, ty 

som förr är sagt, det duger litet till bränsle…84 Pilevallar verkar ha haft en längre konti-
nuitet och även varit mer omfattande jämfört med pilalléerna.  

Sammanfattningsvis har landskapet historiskt varit dynamiskt och såväl pil-
alléer som pilevallar har planterats, gått ut, huggits ned eller på annat sätt för-
svunnit och återigen planterats. Ibland har detta skett i samma sträckning som 
tidigare, ibland i en ny. De ursprungliga syftena från 1700-talet har egentligen inte 
ändrats särskilt under åren. Det handlar om att markera gränser av något slag. 
Detta kan vara en privat (till exempel en väghållningssträcka) eller enskild gräns, 
en by- eller sockengräns etc. Detta är viktigt att tänka på inför framtida plante-
ringar. Något annat som är mycket viktigt inför en ny- eller återplantering är att 
dokumentera hur det sett på den aktuella platsen. Utifrån denna dokumentation 
kan beslut tagas huruvida det kulturhistoriska landskapet skall bibehållas och för-
stärkas eller om det finns anledning att skapa något nytt, med kunskap om det 
historiska landskapet och dess dynamik.   

Projektet Landskapet som en trädgård – pilalléer och pilevallar på Söderslätt 
avslutas i och med denna rapport. Studien leder Söderslättsbon(den) in i framti-
den med hjälp av historien. Genom att beakta och dokumentera historiska fakta 
blir det möjligt att förstå det historiska och dynamiska Söderslätt. Genom att 
anamma äldre traditioner även i nutid kan landskapets karaktär bibehållas och 
förstärkas.   

                                              
84 Retzius 1776, s.16. 
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