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I den här delen tas Vellinges historia upp och hur 
samhället har vuxit fram under århundradena.
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Förhistorisk tid
Dagens kulturlandskap i Vellinge kommun går tillbaka till för ca 
6000 år sedan. Det var stenåldersmänniskor som började röja den 
lövskog som täckte de största delarna av området. Den bördiga 
jorden som idag tillhör Söderslätt var gynnsam för jordbruk och 
har sedan dess varit den primära användningen av marken. 
Området har varit välbefolkat genom tiderna vilket man kan se 
spår	av	i	landskapet	idag.	Det	finns	flera	gamla	gravplatser	från	
olika epoker och man har bland annat hittat en bronsåldersgrav i 
Vellinges tätorts östra kant, samt en stenåldersgrav något ytter-
ligare öster om den. ( Öp, 2000 sid 4)

Historisk tid
Under tusentalet började befolkningen bli mer bofast än tidigare 
och byar började anläggas i större grad. Från senare medeltid kan 
man hitta namnet Hwelynge och Hwaellinge. Fram till 
början på 1900-talet var det stavningen Hvellinge som gällde, för 
att sedermera ändras till Vellinge.( Öp, 2000 sid 5) Under 1100-
talet	utvecklades	kyrkans	inflytande	med	utgångspunkt	från	Lund.	
De vita stenkyrkorna i romansk stil byggdes runt om på 
landsbygden, däribland Vellinge kyrka. Kyrkan har dock byggts till 
med nya delar och en stor restauration genomfördes 1850. 
Vellinge utvecklades starkt och var under 1600-talet områdets 
största	by	med	sina	35	gårdar,	av	dessa	finns	det	idag	sju	stycken	
kvar. ( Öp,2000 sid 11) Centrum i Vellinge fanns tidigare kring 
kyrkan, där man också kan hitta den äldsta bebyggelsen.  
Byggnaderna är i detta område av annan skala och utformning 
vilket vittnar om en annan tid. Den gamla Malmövägen skiljer sig 
från det övriga gatunätet då den slingrar sig mellan husen och man 
kan även urskilja den gamla gatustrukturen mellan kyrkan och 
gästgivaregården.
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Äldre Bebyggelse

Lars Jeppssons gård ligger vid Malmövägen som förr var huvud 
vägen genom Vellinge. Hästar och hästekipage som passerade 
kunde vid Jeppssons gård stanna och tvättas. Gården hade en 
damm i mitten på gården där man kunde köra ner hela ekipage i 
vattnet. I mitten av dammen ligger en stor sten som enligt sägnen 
ska ha kastats av jätten Finn från Lund som irriterade sig på 
kyrkklockorna i kyrkan, men missade målet. (www.vellinge.se) 
Dammen försvann i och med utbyggnaden av motorvägen då man 
dränerade vilket påverkade marken så långt bort som till dammen.

Lindesgården (även kallad Hallbergsgården och Enskiftesgården)
Den ursprungliga gården uppfördes före enskiftet 1808. Gården 
förändrades vid enskiftet till en dubbelgård, och var innan formad 
kring en kvadratisk gård, vilket är typiskt för den skånska gårds- 
typen	”sternsgård”.	Idag	finns	bara	tre	av	de	ursprungliga	längorna	
kvar vilka tillhör den västra gården. (www.vellinge.se)

Gästgivaregården
Kung Magnus Birgersson förklarade år 1280:”Länge haver här va-
rit i vårt rik den osed. Att alla de män om riket fara, om de än äro 
aldrig så rika, vilja gästa fattigmans hus och hava all sin kost utan 
penningar och öda det upp på en lite stund, som den fattige länge 
haver arbetat för.” 

Adelns utnyttjande av fattiga irriterade kungen vilket ledde till att 
han beslutade om att varje by skulle ha en rättare som mot 
betal-ning ordnade rum och mat för de resande. Gästgiver-
iverksamheten tog sin början och man hade tre olika rum till 
förfogande, ett för adeln, ett för annat hederligt folk och ett för 
gemensamt sällskap. Vellinge hade redan på 1770-talet en krog 
men det var omkring 1870 som Vellinge erhöll ett privilegiebrev 
på gästgiveri. Gästgivaregården hade skjutsskyldighet och 1878 
kunde man få skjuts till Malmö, Skanör, Trelleborg och Klörup. 
Gården har under åren även inrymt bank, spritbolag, tvålhus och 
bilstation. Idag används byggnaden till konferenser och för 
resturangverksamhet. (Persson & Staaf sid 122)

Gästgivaregården från Malmövägen (Vellinge kommun bebyg-
gelseinventering 1979)
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Järnvägen i Sverige

Under det sena 1800-talet uppträdde en ny form av 
ortsbildning, järnvägssamhället, då stambanornas 
sträckning utlades med den uttryckliga målsättningen 
att inlandsbygderna skulle aktiveras. Arkitekten 
Adolf Wilhelm Edelsvärd upprättade en idealplan för 
de nya järnvägsstationerna. Platsen innehåller 
förutom järnvägsområdet med stationen också ett 
industriområde utmed järnvägen, en esplanad 
(järnvägsgatan) och en järnvägspark. Dessa planer 
har kommit att ge en tydlig prägel till många 
stadskärnor. (Boverket, sid 56)

En sida av järnvägen blev i regel vald att vara 
representationssida. Det var på den sidan som affärer, 
hotell, alléer, torg mm placerades för att framhäva 
ortens kvalitéer. Den andra sidan järnvägen bestod 
ofta av vildvuxna verksamhetsområden, som tätt 
följdes av bostadskvarter för de arbetande. 
Den funktionsdifferentiering som användes satte 
tydliga spår i samhället och det talas fortfarande om 
att “bo på rätt sida järnvägen” (www.lst.se).

Karta över delar av Vellinge kommun år 1912-13 (Vellinge kommuns 
arkiv)
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Järnvägen i Vellinge

Den stora utvecklingen för Vellinge kom tillsammans med den nya 
dragningen av järnvägen mellan Malmö-Trelleborg 1886. 
Ytterligare en nydragning skedde 1904: Vellinge-Skanör-Falsterbo. 
Dessa stor tekniska framsteg skapade nya möjligheter och 
resulterade i att Vellinge blev ett så kallat stationssamhälle, vilket i 
det närmaste hade samma betydelse som dagens centralorter. 
Stationen uppfördes öster om den gamla bondbyn och bidrog till 
att nya bostäder byggdes och affärer öppnades allt efter som 
samhället växte. Den första stationsbyggnaden var en låg 
tegelbyggnad med papptak och en veranda ut mot spåret. Den 
ersattes med en nyare byggnad i och med invigningen av 1904 års 
järnväg.	Det	senare	stationshuset	fick	stå	i	ca	70	år	innan	den	också	
revs.

I och med att järnvägen kom till byn utvecklades samhället. Man 
anlade	det	nya	stortorget	och	uppförde	nya	flerbostadshus,	men	
nu mellan järnvägen och de äldre delarna. Verksamhetsbyggnader 
som främst hade koppling till jordbruket så som silos och magasin 
anlades kring järnvägen. De nya verksamheterna och den starka 
utvecklingen krävde också ett nytt gatunät som utvecklades med 
det	nya	stationssamhället.	Centrum	hade	nu	förflyttats	från	den	
gamla byn till stationsområdet som låg straxt öster om. Vid samma 
tid började den röda tegelarkitekturen att ta vid (se sid 36). De 
första nya husen uppfördes i maskinslaget tegel som följde de 
befintliga	husens	mått	och	utformning.	Vid	sekelskiftet	ökade	
också storleken på den nya bebyggelsen. Byggnaderna var ofta 
kring två och en halv våning höga och kunde rymma 
affärsverksamheter i bottenvåningen.  Den röda tegelarkitekturen 
fortsatte att användas fram till ca 1920 då nya stilar gjorde intåg. 
(Persson & Staaf, sid 128)

Första stationsbyggnaden från 1886 
(Vellinge kommuns arkiv)

Den ersättande stationsbygg-
naden från 1904. 
(Vellinge kommuns arkiv) Flygbild över centrum från sydväst år 1932 .(Vellinge kommun 

arkiv)
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Verksamhetsomvandling

Vellinge har tidigare varit en bondby och har i första hand utveck-
lats med anledning av lokaliseringen i slättlandskapet. Med 
järn- vägen inleddes en omvandling av verksamheterna i Vellinge. 
Förändringen skedde främst på grund av den centralortsstämpel 
som skapats kring samhället. Det var hantverk och handel som 
utvecklades först. I ett andra skede kom industrietableringar att ta 
över. Den första banken kom till byn 1897 och inrättades i 
gästgivaregården.	Vidare	utvecklades	flera	verksamheter	som	var	
kopplade till jordbruket, där man bland annat kan nämna ett mejeri 
vid Malmövägen och magasinsbyggnader mm längs med 
järnvägen. (Persson & Staaf sid 128)

Järnvägen	bidrog	till	att	flera	nya	etableringar	fick	tillräckligt	
underlag. Därtill ökade befolkningen efterhand som samhället 
byggdes ut. Snart utvecklades industrierna till ett större område 
som idag upptar stora ytor i den norra delen av samhället. Detta är 
det enda direkta industriområdet i kommunen och består av 
företag som är av en större skala än den övriga industrin i 
kommunen. Handelsverksamheten fortsatte att utvecklas även efter 
nedläggningen  av järnvägen, men stötte snart på konkurrens från 
externa bilorienterade etableringar. Samtidigt som handeln har 
svårigheter så är efterfrågan på industrimark stor. I de södra 
utkanterna av samhället, i angränsing till motorvägen, planeras och 
byggs	ett	nytt	industriområde.	De	inflyttade	företagen	i	området	
är överlag så kallade rena industrier av en mindre skala än de i det 
norra området. 

Spanmålsfirma	byggnad	från	1935.

Vellinge hotell, tidigare blandad handelsverksamhet, 
byggnad från ca 1910. 
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Samhällets utvigdning vid olika tidpunkter. 

Samhällets expansion

Bilen gjorde sitt stora intåg på 50-talet och har sedan 
dess varit tämligen ohotad i valet av transportmedel i 
samhället. Tidigare hade man varit tvungen att hålla 
tillbaka samhällets utspridning för att befolkningen 
skulle ha möjlighet att ta sig runt. Allt detta förändrades 
i och med att samhället anpassades till bilen. 
Detta ledde till att samhället bredde ut sig och tog mer 
mark i anspråk och det blev längre avstånd mellan 
målpunkterna.  Dessutom lokaliserades olika 
verksamheter ofta i egna enklaver. I Vellinge kan man 
idag urskilja detta då bostadsområden är lokaliserade, 
precis som industri och handel, i zoner. Genom att 
studera bilden till höger kan man se hur samhället 
expanderat hastigt sedan 50-talet och framför allt på 
70-talet.

Urban Sprawl är ett internationellt begrepp men 
förklaras väl av den svenska termen stadsutglesning. 
Fenomenet är ursprungligen amerikanskt men börjar nu 
bli allt vanligare i hela Europa. Urban sprawl innebär 
att staden växer men tar större ytor i anspråk. Staden 
knappar in på landsbygden, befolkningen glesnar och 
avstånden ökar. Den inverkan urban sprawl har på 
människornas vardagsliv är i huvudsak negativ  då 
det ger en ekologisk utarmning, ökad biltrafik, längre 
pendlingsavstånd, utarmning av stadskärnor och ökade 
infrastrukturella kostnader. 
(Handbok i bilsnål samhällsplanering, SBK Lund)
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