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Geografiskt läge

Regionen kring Öresund är i ett expansivt 
skede och trycket på bl.a. småhusbebyggelse 
i regionen är högt. Skegrie är en av de tre 
främsta utvecklingsorterna i Trelleborgs 
kommun. Byn är belägen invid E6/E22 och 
ligger ca 7 km nordväst om Trelleborg. Man 
menar, på stadsbyggnadskontoret i Trelleborg, 
att det är framförallt det geografiska läget 
mellan storstäderna Malmö och Trelleborg, 
närheten till havet och billigare priser som 
lockar familjer att bosätta sig här. Skegrie 
ligger klart avskilt med jordbrukslandskap 
som omger orten. Det platta landskapet gör 
att det går att se långt över vidderna.  

Det tar ungefär 8 minuter att ta sig till 
Trelleborg med bil och ca 12 minuter att ta 
sig till Malmö från Skegrie. Det tar ca 10 
minuter att ta sig söder ut till havet med bil 
från Skegrie. Från Trelleborgs hamn går 
färjor till Tyskland. 

År 2000 bodde det enligt SCB 565 personer 
i orten och fördelningen mellan män och 
kvinnor är lika. Andelen barn 0-15 åringar 
utgör 25 % av invånarna, vilket är något högre 
än medeltalet för Sverige som i genomsnitt 
ligger på 20 %. Åldersfördelningen mellan de 
övriga åldersgrupperna är relativt jämn. 

TRELLEBORG

Karta över Skegrie och dess omgivning (Källa: Skånekartan, http://teknikw3.kristianstad.se/
kartago/gdc/index.asp?kommun=trelleborg, online 2003-10-27)                       

E6/E22
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Forntid

Ortsnamnet
Ortsnamnet avslöjar att det troligen varit 
bebyggelse i Skegrie redan under järnåldern. 
I Länsstyrelsens kulturminnesprogram för 
Skåne (1984 s 268) står det skrivet att namn 
som slutar på –ie tillhör vårt äldsta ortsnamns 
skikt. Enligt Fribing (2001 s 101) kan orter 
som slutar på –ie härleds ur ”hög”, Gravhög 
eller höjd. Det är dock svårt att enas om en 
teori. Många hög-namn har slipats ner till 
–ie, men inte alla menar Pamp (1983 s 39).    
Enligt Christoffersson (1936 s 692) kan 
Skegrie också komma av Skewt, då kyrkan 
står vriden Skewt – och byn skrevs under 
medeltiden Schefwie. Det finns fler teorier på 
hur ortnamnet Skegrie vuxit fram.  

Från jägare till bönder
De första människorna kom troligen för 
10 000 år sedan och var ett jägar- och 
fiskarfolk som drev primitiva näringsfång. 
Människor invandrade från väst, troligen från 
brittiska öarna, i början av tredje årtusendet 
före Kristus. De medförde revolutionerande 
kunskaper om jordens brukande. Dessa 
började användas på de bördiga skånska 
slätterna. Ett nytt gravskick introducerades, 
från att de döda nedmyllats vid bostäderna 
eller ute i marken fick man nu veta att de 
döda behövde hus att bo i. Stendösarna 
uppstod. (Lindal 1961 s 4).

När fångstmän och samlare blev till bönder 
för ca 6000 år sedan ledde detta till dramatisk 
förändring av landskapet. Bönderna började 
odla säd, hålla boskap som svin, nöt, får, 
getter och senare även häst. Då mer mark 
behövdes efter att befintliga åkrar sugits ur 
röjdes och brändes skog. Detta ledde till att 

landskapet blev allt öppnare. Öppningen 
av landskapet fortsatte under brons- och 
järnåldern fram till 1800-talets början. 
(Lindal 1961 s 86) 

Skegriedösen
Den rikskända dösen är ett monument över de 
första bönderna. Dessa gravar anlades för att 
begrava en storman i trakten och det kunde 
ligga en eller flera i denna. Skegriedösen 
beräknas vara en begravningsplats från yngre 
stenåldern (ca 5400 år gammal) och ligger 
väster om Skegrie kyrka på andra sidan 
E6/E22 (Fribing 2001 s 86). Kammaren är 
rektangulär och består av två sidohällar, en 
gravhäll, en tröskelsten och ett takblock. 
Dösen är omgiven av en stenkrets av 17 
stenar. Den omgärdande stenkrets och dess 
rektangulära form gör att dösen klassificeras 
som en långdös. Gravkammarens rektangulära 
form samt gravrummets låga tak bidrar till 
att forskare brukar anse Skegriedösen som en 
av våra äldsta dösar från stenåldern. (Larsson 
1996 s 79).

Skegriedösen

Historia
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På platsen finns tecken som tyder på att 
stenmonumentet har varit en helig plats där 
offer har förekommit. Sägner berättar om 
hemlighetsfulla väsen som sades ha boning 
i dösarna. Väsen som drack och hånade 
förbipasserade kristna resenärer, mot vilka de 
hade outgrundligt hat. (Enoksen 2001 
s 76 f).  

Medeltid

Bebyggelsens utveckling
De äldsta boplatserna ligger omedelbart 
öster om kyrkan. Bebyggelsen i Skegrie 
har en annan utbredning idag och en annan 
sammansättning av invånare jämfört med 
förra sekelskiftet. Byn har utvecklats från att 
vara ett bondesamhälle till att bli en tätare by 
där de boende lever utan anknytning till det 
intilliggande jordbruket. En karta från 1700 
visar att bebyggelsen i huvudsak bestod av 
bondgårdar som låg i nordsydlig riktning. 
Socknarna ligger förhållandevis tätt vilket 
tyder på omfattande bebyggelse vid tiden för 
kristendomens införande. (Länsstyrelsens 
Kulturminnesprogram 1984 s 268). 

Uppmätningskarta från år 1700 (Källa: Skegrie by, uppmätningskarta 1700 , Aktens nr 1, Lant-
mäteriet, Malmö)
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Skegrie kyrka
Enligt ett tidningsurklipp från Trelleborgs 
allehanda, lördagen den 8 november 1958, 
skriven av Ernst Frostin, är delar av kyrkan 
ursprungligen från 1100-talet men har byggts 
ut i etapper. 

Skegrie kyrka uppfördes av flintsten, gråsten 
och sandsten. 1844 byggdes tornet, uppritat 
av C.G Brunius, och renovering av hela 
kyrkan gjordes. Det fanns troligen en kyrka 
i trä på den plats Skegrie kyrka ligger idag. 
(Lindal 1961 s 4).

Skegrie kyrka

Skegrie kyrka och begravningsplatsen Skegrie kyrkas utveckling (Källa:  Trelleborgs 
allehanda, Lördagen den 8 november 1958,  
Ernst Frostin).
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1800-talet  

Jordbruksreformen
Efter ett misslyckat försök till 
jordbruksreform (storskiftet i mitten på 
1700-talet) gjordes ett nytt försök år 1803 
att genom enskiftet få självständiga, större 
enheter inom odlingen och den brukbara 
marken. Enskiftet innebar att gårdar flyttades 
ut från byn och fick sin jord sammanförd i ett 
skifte. (Skogsstyrelsen1992 s 39).

Enligt gamla kartor enskiftades Skegrie 1816 
vilket ledde till att många gårdar flyttades ut 
från bygemenskapen. 

I samband med enskiftet byggdes många 
nya vägar till de utflyttade gårdarna. Ofta 
följde dessa ägogränserna och blev därför 
rätvinkliga i svängarna. (Fribing 2001, s 110). 

På nästa sida visualiseras två kartor från 
samma tid vilka är intressanta att studera.

Skegrie kvarn
En typisk skånsk pilallé leder fram till 
Skegrie kvarn. Denna plats var belagd med 
mölla redan 1805.  År 1895 satte en orkan 
vingarna i rörelse så kraftigt att den tog 
fyr och började brinna.  På den nedbrunna 
kvarnens plats uppfördes 1897 den nuvarande 
Skegrie kvarn, en så kallad jordholländare. 
(Johansson 2003, s 114).

Jordholländaren ansågs på den tiden vara 
en av de effektivaste kvarnarna under denna 
tid och blev vanligt förekommande under 
1800-talet andra hälft. Holländaren användes 
förutom till att mala säd också för olika 
industriella ändamål som malning av senap, 
peppar och andra kryddor, kakao, snus, 
färgämnen, kalksten för cementtillverkning, 
krita för slamning av väggar och flinta till 
porslin. De kunde också skala korn och ris 
och pressa ut olja ur nötter och frön. Senare 
utvecklades kvarnarna till mer mekaniska 
arbetsuppgifter (tex att göra pappersmassa 
mm) och blev en föregångare till 1800-
talsfabrikerna. (Johansson 2003 s 39-41). 

Kvarnen donerades till Skytts Härads 
Hembygdsförening år 1966 som numera 
underhåller den fortfarande funktionsduglige 
möllan. Vid slutet av 1700-talet och början 
1800-talet tilltog sysselsättningen på 
kvarnarna i Europa pga. att folkmängden 
och spannmålsproduktionen ökade. (Brandin 
1996 s 11).

Skegriemöllan med pilallén
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Rekogniseringskarta  i början av 1800-talet  (Källa: Lantmäteriet och Krigsarkivet 
Arlöv 1986)

Enskifteskartan från 1816  (Källa: Enskifte 1816, Lantmäteriet, Malmö)

Ovan redovisas två kartor från samma tid. Vid närmare titt på de två förenklade 
kartorna urskiljs skillnader både vad gäller bebyggelse och vägdragningarna. 
Exempelvis finns nuvarande Skegriestationsväg utsatt på rekogniseringskartan, 
men saknas på enskifteskartan.
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Skegrie väderkvarn blev renoverad 
1977 och är en av de få möllor som har 
fullständig mölleutrustning kvar. Idag 
finns här utställning och visningar under 
sommarmånaderna. (Brandin 1996 s 16).

Skegrie station
Under andra hälften av 1800-talet byggdes 
järnvägen ut och hade sina glansdagar 
kring sekelskiftet. Stationer gav liv åt 
bygden som blev större och drog till sig 
spannmålsmagasin, hantverkare, handlare 
mm. Ofta var det en stor händelse för en 
by att få en station. Tågen användes mest 
för transport av betor till sockerfabriken, 
spannmål, grisar, fisk, kalk och kol. 
Tegelbruken var också stora kunder. (Fribing  
2001 s 117). Skegrie hade en tegelbruksgård 
med vilka stenar man byggde många hus i 
byn med och som även fraktades som gods 
på tåg och såldes i andra delar av Skåne. 
Tegelbruksgården lades dock ned 1906. 
Stationen lades ned i början av 1950-talet. 

Poststationen i Skegrie inrättades 1875 
och lades ned 1877 p.g.a. dålig lönsamhet, 
återuppstod i samband med att järnvägen 
Malmö – Vellinge - Trelleborg togs i bruk för 
allmän trafik 1886. Poststationen, som fanns 
kvar trots att järnvägen lades ned, ändrade 
adress från Skegrie till Trelleborg 1973 och 
drogs in 1990. (Lindgren 1992 s 15).   

 

Skegriemöllan  

Skegrie station (Källa: Red. Andersson m.fl., Trelleborg, 2000)
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1900-talet

Under 1900-talet har byn utvecklats med 
villabebyggelse österut, mot Skegrie station. 
De lokala affärerna och hantverksplatserna 
som en gång fanns (mataffär, bageri, station, 
tegelbruk, krukmakeri, post, hästskötare, 
skomakare mm) har efterhand lagts ned. 

I kyrkbyn bodde det kring mitten av 1970-
talet ca 50 personer och det låg ett 20-tal 
fastigheter. Här fanns då matbutik, skola, post 
och biblioteksfilial. (Nilsson 1976). 

Skegrie kyrkväg

2000-talet

Idag planeras och byggs ytterligare 
villabebyggelse i nordöstra delen av Skegrie. 
Numera finns låg- och mellanstadieskola och 
biblioteksfilialen kvar. Post och matbutik har 
lagts ned.  

Kulturhistoriskt intressant omfattar medeltida 
kyrkan, kyrkogården, den gamla skolan från 
1700-talet (ligger söder om kyrkan) och 
bygatan med äldre bebyggelse. De enskilda 
byggnaderna är knappast var för sig av 
något större kulturhistoriskt värde men den 
sammantagna miljön ger en helhetsbild värd 
att bevara. (Brandin o Brechensbauer 1976-
03-01).

“Mustanghuset”, Skegries gamla skola från 1700-
talet.
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Bevarandeintressen

Skegriedösen
Skegriedösen ingår i länsstyrelsens 
fornvårdsprogram. Det finns även en 
skötselplan för dösen. I den står det att 
dösen är en storstensgrav från stenåldern och 
ligger i en åkerholme invid E6/E22 ca 100 
meter söder om Skegrie kyrka. En zon på ca 
fem meter lämnas gräsbevuxen runt högen. 
Platsen måste röjas från buskar och sly. 
Slåtter ska ske mellan juli-september. Avfallet 
ska avlägsnas från platsen. Skegriedösen har 
prioritet 1, vilket innebär årlig vård i form av 
grässlåtter. (Länsstyrelsen, Skötselplan för 
fornvårdsprojekt M161, 2003-10-06).

Skegrie kyrka
Skegrie kyrka är, som alla kykor byggda 
tidigare än 1940, kulturminnesmärkt enligt 
4 kap. 3§ (1988:950) Kulturminneslagen 
(KML). Länsstyrelsen ansvarar, enligt 4 kap. 
2§ KML, för att kyrkan underhålls och vårdas 
så att det kulturhistoriska värdet inte minskas 
eller att karaktären förvanskas.  
 
 

Diskussion

Skegriedösen är ett kulturminnesmärke som 
är känt i hela Sverige. Invid platsen saknas 
skyltning som berättar om dösens historia 
och platsen intill E6/E22 gör det svårt att 
parkera bilen eftersom det inte finns någon 
uppställningsplats för bilar. Det finns inget 
annat säkert och enkelt sätt att ta sig till 
platsen än med bil. Vid ombyggnation av E6/
E22 bör man ha Skegriedösen i beaktning. 
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Avgränsning

Avgränsningen mellan bebyggelsen och de 
övriga markerna framhävs tydligt då 
bebyggelsen och de storväxta träden i byn 
reser sig i det förövrigt platta omgivande 
landskapet.

I den norra och södra delen avgränsas 
bebyggelsen av odlingslandskapet. Ett parti 
energiskog växer på den norra sidan av byn. 
I den västra och östra delen gränsar vägarna 
E6/E22 och väg 628 byn.

EnergiskogVästra infarten 
från E6/E22 till 
Skegrie byaväg

Östra infarten till Skegrie sta-
tionsväg

Södra infarten via Skegrie 
byaväg

SKEGRIE SNARRINGE

E6
E22

E6
E22

Ortofoto över Skegrie by och Snarringe  (Källa: Trelleborgs kommun, Stadsbyggnadskon-
toret).

Huvudstrukturer 



    19

Infarterna ger intrycket av en mindre, lummig 
by med spår av gamla anor. Särskilt infarten 
från E6/E22. Här ligger Skegrie kyrka på 
höger sida och på vänster sida en bondgård 
från åtminstone början av 1900-talet. Infarten 
från Skegrie stationsväg ger, liksom södra 
infarten från Skegrie byaväg, uppfattningen 
av en lummig by. Vid infarten växer storväxta 
träd och buskar. Omgivande odlingslandskap 
och de hamlade pilarna som står längs med 
vägarna i anslutning till den östra infarten 
ger en upplevelse av att byn är en gammal 
bruksort. Bondgård, västra infarten, invid E6/E22

Skegrie byaväg, södra infarten Skegrie byaväg vid energiskogen

Skegrie stationsväg, östra infarten Skegrie byaväg, västra infarten
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Landmärken

Det finns två landmärken som tydligt 
skjuter upp över den i övrigt tämligen 
låga bebyggelsen. Det är kyrkan och 
Skegriemöllan. Dessa är båda två monument 
över Skegries historia och är utmärkta för att 
symbolisera en del av Skegries identitet.   

Utsiktsplatser

Från flera platser kan man se ut över den 
skånska slätten. Se karta på följande sida.

Stråk

De två stora huvudstråken är de stora vägarna 
Skegrie stationsväg och Skegrie byaväg 
som går i öst/västlig riktning. Dessa stråk 
verkar till största del användas av bilar. Ett 
mindre gångstråk som används av strövare är 
längs Albäcksån, söder om Skegrie byaväg 
(markerat på kartan med röda prickar). En 
gång- och cykelväg som är trevlig att gå på 
är den lilla sträckan mellan Västerängen och 
Norrängen/Söderängen (sträckningen har en 
röd linje).  

Knutpunkt

En av knutpunkterna är Idrottshemmet, 
vilken ligger mitt i byn. Här anordnas loppis 
och lokaler uthyres vid fest, men byggnaden 
fungerar främst som en samlingsplats för 
brottare i olika åldrar. Andra knutpunkter är 
kyrkan och Skegrie skola.

Barriärer

De största barriärerna för byn är 
huvudvägarna (gulmarkerade på kartan). E6/
E22 är en påtaglig barriär. På ena sidan vägen 
ligger bebyggelsen. På andra sidan reser sig 
Skegriemöllan och Skegriedösen. 

Andra barriärer är Skegrie byaväg och 
Skegrie stationsväg. Dessa vägar skär genom 
byn. Bilister kör i hög hastighet och vägen 
används som genomfart mellan Trelleborg 
och Malmö. Väg 628 och åkermarken öster 
om byn bildar också barriärer för att gent och 
säkert ta sig till Snarringe där en bollplan 
ligger. 

Diskussion

Landmärken är viktiga för att identifiera och 
orientera sig i en stad eller by. Ytterligare ett 
landmärke eller knutpunkt som kännetecknar 
en tilldragningsplats för orten föreslås.

Det saknas separerade gång- och cykelstråk 
i Skegrie. De stråk som finns har brott och 
sträcker sig inte från en start till målpunkt. 
Fler gång- och cykelstråk rekommenderas. 

Odlingsmarken mellan Skegrie och Snarringe 
upplevs som en barriär. En gen cykelväg 
föreslås som ger kort och trafiksäker transport 
mellan de två orterna.
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Skegriemöllan

Skegrie kyrka

V

V

V

V

V

Karta över Skegrie (Källa: http://teknikw3.kristianstad.se/kartago/gdc/
index.asp?kommun=trelleborg, online 2003-10-27) 

Hästhage, Skegriemöllan och 
åker i öster

Vy över åker i norr

Idrottshemmet

Vy över åker i söder

Skegrie byaväg
Skegrie  stationsväg

Väg 628
E6/E22

 byaväg

Skegrie 

Vy över åker i väster
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Funktion och markanvändning

Centrum

Skegrie saknar en centrumkärna. Här finns 
ingen tradition av centrumkärna.
Affärer och service har tidigare, i första 
hand, legat utmed Skegrie byaväg. Sedan 
handeln effektiviserats och moderniserats 
har utvecklingen tenderat till att centralisera 
affärer i externa varuhus (Översiktsplanen 
s 79). På detta sätt har lokal handel 
konkurrerats ut.  För ca två år sedan 
lades livsmedelsaffären i Skegrie ned. 
Idag förekommer här ingen detaljhandel. 
För handel erbjuds externa varuhus och 
Trelleborgs centrum. 

Bostadsområden

Skegrie är en gammal by med inslag av både 
äldre och nyare bebyggelse. Dock har över 
hälften av småhusbebyggelsen tillkommit år 
1961 eller senare. Här finns fina gathus som 
ligger längs de äldre gatorna, rester av gamla 
bondgårdar omgjorda för bostadsändamål och 
friliggande villor i typisk ”villamatta” -stil. 

Behovet av speciella servicelägenheter 
och senior/trygghetsboende beräknas öka 
under den närmaste tioårsperioden enligt 
Översiktsplanen (s 42).  

Verksamhetsområden 

Större verksamheter saknas inom byn. 
Mindre verksamheter som bostäder med 
hästhagar, travbana och frisör finns. Den 
gamla skolan, ”Mustanghuset”, används av 
en blomstergrossist. 

Offentlig verksamhet

Servicen ligger i huvudsak utmed Byavägen/
Stationsvägen. Servicen som erbjuds är 
Skegrie skola för barn i årskurs 0-6, en 
biblioteksfilial och dagis. Fler byggnader ska 
uppföras inom området för skolan. 

Biblioteket har öppet två dagar i veckan, på 
tisdagar och torsdagar 15.30-18.30. 

Fritids- och rekreationsområden

Skegrie saknar områden för promenader 
och strövande i naturen. Här finns ett fåtal 
ordentliga gångbanor med underlag av grus 
eller asfalt. 

Det finns sträckor som används som 
promenadstråk av bl.a. hundägare 
och strövare. Dessa saknar dock 
sammankopplingar till varandra och 
underlaget är ojämnt. 
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Karta över Skegrie (Källa: http://teknikw3.kristianstad.se/kartago/gdc/
index.asp?kommun=trelleborg, online 2003-10-27) 

Den nedstängda livsmedelsbutiken Skegrie skola 

Grönområdet mellan Västerängen och 
Norrängen/Söderängen

Förskola och bibliotek

Skegrie byaväg

Skegrie stationsväg
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Skegrie skolområde (Källa: http:/
/teknikw3.kristianstad.se/kartago/
gdc/index.asp?kommun=trelleborg, 
online 2003-10-27) Tillfällig barack på Skegrie Skolgård

Skegrie skolas nya planlösning, (Källa: Trelleborgs kommun, Stadsbyggnads-
kontoret).

Väg
628

Skegrie stationsväg

Skegrie skolas nya byggnad
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Diskussion

Centrumkärnan är inte bara viktig för 
utbudet som erbjuds utan fungerar även 
som mötesplats liksom utgångspunkt för 
orientering och identitet.  Ett tillfredställande 
serviceutbud är önskvärt vilket, enligt 
Översiktsplanen (s 89), endast kan 
åstadkommas genom större underlag, alltså 
ökat antal invånare. 

För att få underlag för handel krävs även 
god planering som gör det bekvämt att ta 
sig till och från olika målpunkter. Detta 
kan understödjas genom att t.ex. undvika 
hinder som gör det svårt för människor med 
begränsad rörelseförmåga att ta sig fram. Det 
är även viktigt att det finns gena gång- och 
cykelbanor samt cykel- och bilparkering. 

En annan aspekt är att ha ett tilldragande 
utbud och en tilldragande och stimulerande 
miljö för ett centra. Dit människor går 
för social samvaro och ge möjlighet till 
kombination av andra ärenden även tex. 
handla mat, köpa bakelser i ett bageri eller 
café, gå till posten eller banken för att hämta 
ut pengar, låna en bok på biblioteket, spela 
biljard, hyra en film, samlingsplats för 
diskussionsgrupper, gå en kurs eller se en 
utställning gjord av människor från byn.

    


