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Befolkning och utflyttning
L'rrdcr- 1U00- och 1700-talet firrls errdast
knapphäncliga Lrppgiftcr- om folkmänsdelr
på Rj:irelralrrrn. .Lnligt H. Lr nancler skrrllc
',, lolLrrirrq, n i srcn.t.'d. hr r drt rr.irrn,r.t,
h:1 clött ut uncler 1600-talct pii grund ar'
snapphaneiejclemr. Undcr- I 70(!talet skulle
br ns befolknirrg ha utgjorts ar, inlh t tacle pel
sonel från omkr-inglisgande blar.. Enligt
l;llr dr: m.r rt.rl\ler q,l I'r.rt,,l I'r rr .rr .jrr
hemrran or:b tolv gårclar-. L,lier-son elr,a qår-

clzrr-br-uk:rdes av gilia åbor och el går'cl al
rinkzur Kiersti, skulle cleL i Srelstad bo tjuuo-
r"e\U\rr,rper\u r( r : rilJ ,1, rrrr Lomr rrer rjärr.re-

lull., ' lr b, rr rr. ()r r r marrl'. .rlrr.rr .rrti!-rrorrr
snitt varje gå.cl bebodcles av br-nkar-en oclr
hans hustru, tr'å balrr och ett Eiilstehjon,
skulle man n:i Lrpp till cn siffra ar'l'cnrtio
pe.soner'. Utlecklingen i Slenstad är nos
garrska npisk fiir månea ln ar på Bjår-ehalr'ön,
clå krig och hår'jninear skirlcladc rnringa
nrärrniskoliv.

I För'slör's socken fanns enlist 16:i8 ål-s

rutarrtalsLingcl l8(i manliga inclivicler; och cn
lig-t I6(i2 års.jolclebok val arrtalct giir-clar
1\'r-rioen strcken. Sockncn skulle alltså r'id
ix ergårtgerr till Slcrigc ha haft unsefil fila
hunclr:r inner'ånare. EI'ter skåuska krigct
1675 till 167!l fanns iFrirslövs sockcn b:rra
rittioen nän enligt l6E0 rirs nrirrrtalslängcl.
l)en rninskade manligzr beiblkninsen be-
roclde siunolikt pii att åtskillisil h;rcle drjtt i
kriset, men ocksii pii irlt en dcl krnskc ansliit
sie till snappl.ranrnla ellcr fl\'ttacle tiil Dan-
rlalk. Urrdcr-1700 talet ökade sockneus be-
folkning till I 03I personer av r,ilka,l!15 var-

märr. Ät 1810 var bcfolkning-en 1 108 perso-
ncr enlist kyrkoböckerna. Pri hela Bjårchah-
ör'r var befcrlkningcn samma år 7 958 perso-
ner. Orn rnan riiknar med sarlma ökninq för
ör'riga socknzrr, så skulle hela befblkningen
pir Bjär-e lid 1600-talets rritt ha rrppgått till
ungefär- 3 000 personer.
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Bclblkrringsun ecLlirrsen för Bristad och
'lirrekol samt Hovs, \iästr.l IirnLps och Grc-
lie socknlr frarngitr- a\, cliagl-anllnen o\,:ut.Lsr
I B:istacl rjkade beloikrrinuen fi-ån i78 perso
rrcr-år 1810 till 1 .1ti7 rir- 1910. meclan cleu i
'Iorckol nrirrskacle fi-iin 615 personer rir 18!)0
till 4(iti år' 1!) 10. De tre lcclovisacle socknarna
visal pir en urinskning likrrande Toreko\s.

Utflvttning
Derr fi-ämsur anlechrinser tili fblkminskning-
ert var- ernigr-afiorren, i första hancl till Norcl
.llner il.r. a)r\.r1, ll rilri'nrigr.rriorrerr rrrirr,r
clc. och clet rar sätert många laktorer sonr
påver-kacle Lrtllrrtrinqen. En av grllndor.saker-
na lar säkcr-ligerr s\'årisheten att skafla sig
utkotnst herlrma pii ol_ten.Jor-derr \al lnagel-
och clåiig. var-för' girr-clalrra i allmänhet inre
kunde 1örsilja annat iin snrir lar.niljer-. \rid
arvskilie försokte rnirn gir bönclcr bibehirlla
g:irden odelircl. Delta irrneblr olta ltt en ar,
sönerna ö\'ertog cårderr, och att de ö\,riga
licL sökzr iirrsirlnine p:i annat hall. Nlcn ärerr
hemmanskhmingar Ial liurliga i samband
med arvskifte, och då blcl de redan srnå uår--
darna iinnu utinclre. För-döttrar och söner..
som inte fick ärva går-den, liksom för drärrg
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ar och pigtit, \'?lr all Lltlandra kauskc rlen
errda rrnrigen att slippa ler.a ctt helt lil i ftftig-
donr. t\Iångzr ungu ntril cmigr.crzrde 1ör-all
slippa tär'nplikten, ocil clt aDrralt or.sak r,ar
cle rnånga r-vktcn sorn cir-ktrlcrade our hur
iritt de t eick am tjåna peug.ar.och bli fijrmö-
gen i,\mclika.

[,rLvandrilgcn började gruska senr på Bjäre.-
lr;lrörr. u, lr lIlr,l( I lÄ6U rrl-r rrrrrrrrlt,r,l.
endast fe mtio tyi't personer. Lltvandrineerr
ökacle uncler 1870-talct nrell lar stör.st rrndcr
1sfl(lhlct, dii 2 I ! 7 pcr-sol er eav sig^ ir'äg fr:in
Bjårchalr'ön.

Totalr skulle 67.1!) personer utlanch-a Jiårr
B-jlire här-ad nrcllal ir-cn I860 och 1930.
Stiirsl \'zrr rLtvandringen fi.:in \riistra Karups

Tabell 52. Befolkningsutvecklineen i tre Biäre-socknar
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socken, 1?il8 Personer, och {iirt) (}rr:r'ie sock-

en, I075. Allta)et cr igranter fi-rin Biäre är i
för'hållancle till folkmångdcn nästu dubbelt
iå stort sotrr ett genonlsnitt fö1 hcla r-ike1.r"r

L,lnigr-itioncrl avstannaclc På l 
q20-tale1'

clå 1'örhållanciena badc ånclrats. Folkökniug-
en var inte 1ällgre så slol-beroeDcle pli mins

kande födelsctal. Nletablcraclc indrrsLrier

behövde artretskr afi Delta och ett lninskarl-

cle hclrov av arbctskrirft inout jorclbrukct
l)etydde att befolkninFcn fl\ttade fiån lands

b,vgden tiil iudustrisrrnhällen or'lr st:ider'
froligcn var dertzr hurtldorsakcn rill 'll h('

lblkningstalet i Bjärcsockntrna fortsatte att

sjunka.ls:'

Bondesamhällets fattiga
Den agrara revolutiotlerl, clct vill siiga iolcl-
brukets liirrtl elsc ef ter- skiltenirs gcnourför-
ar)de. resulteladc i en stör-re cfterlrågan på

arbeskrafi. Basen för små och mellanstora
jordbmk var r,issctliecu familjens arbetskrrfi
och barlaskrran irkacle, nren allt fler !iinstc
hjon behiivdc stådslas Nlirnga ar-rnar behiir'
des Iör att röjzr och odla upp ny åkermirrk,

för att bärga de r'äxandc skirrdirrna och tl
hand om cle irkade kött- och nlölknängder--

a. Dcssrltoll) r,ar alla vuxna arberslöra llct_-

sonet solll inte bl-ukadejorden, ågnade sig

åt hantlel eller- fabriksrii.elsc, stuclcradc cller
beclrev "anuat lageligt uåringsfång", omirt-
tade av Ljänstetr'årrget Baks-rur)den !ar, iitl
liirl ocl-r mcd clen fcjrstr legostadean 1064

blev l:rnclets inner'åttale i princip sk,vldig:t

"att förskalla sig iilstjånst hos husboude ä

laldet j stzidcnra". Den som inte gjorde dct
klassadcs som lösdrivarc och skLrllc göra
krigs$änst otl han lar natl \rar cn "lösclri-

vlre" inte "tienlig till krigstienst" kuude hal
1å tjiina hos "arrgifilalen ctt år-firl h alf lön ''

enligt 1739 års legostaclgir. Sinril hönder sorn

godsherri:r hacle !ätttehjon, som rrtliirde en

rnång..cl liktiga rlcn tnirrtlle ansvarsfulla svss-

Ior både iuorn- ocll utomhus rs" Detta 1-csul-

teracle i en social skiktning som inucbar en

Lippdelnirrpl i "furrskap o(ll tiä tt.ttct'alÅ'1 Bond

söner och bonddöttrar tos tjånst hos anclra

cller. om dc irtte ärvde cllet lilrviirvirde egelt

3,5
3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Torekov Hov FörslÖv Barkåkra

Den at)l.iga Pt ot ?tll uclkt uttta nd ri nge n i Jdrh ti llrLnde li tl
hela befolknirtgr:n i någru Pi.itl.sa&lt.o'

jord, firrsirrjde sig geuorn alsaluslöjcl och

halr<lel. C)m börrdcrua inte klatirde av att
bctala sina skulclct, clå ö\'erto€is går'darrra av

clelas fordringsågare Boudeslnh;lllet s un
derklass ökade i antal, och pir bygator och

utl)ral-kcr våxtc cn lirttigbcb,vggelse liarrl De

obesrtuna giilte sig ranlign'is tidigl och bjld:i-

clc cgen farrrili, nteclzrn detl uuga llonclcbe-

foJkningen inte g-ifte sig förrän rnarr skall:tt

cgcn 51irrtl. Från 1750 till 1850 fvrdubblades
j or-clbntkcts uudelklass, mctlirn den.jord-
ågande bonclebefolkningen endasl ökacle

rned cn tionclcl. -l ill de obesuttna räknadcs

tor?are, backstugusittare och inhl seshjotl,

rnedan pigot- och dräugat tillhör-dc tjåuste-

folket, sorrr hadc det rclatilt bra iairnlört lne'1

<1e obcsrittna. Nlccl tilltirgande bcfblknirtg
irlacle klasskillnaclerna på 11100 talet, och clet

blcl allt vanlig..at-e att lDänniskor- trndcr helii
sitt lir'l-rck fiirsörja sig på tillfålligajobb L"r

D e ob e sutbn s lezmadsförhållanden
C)nr nu klasskilltraderna ökadc under 1800-

ral' t. lrr r nie di,l.n 'c,, i.lr' 'trulrrrretr r'r l'å

:-51
Ka \otn t löllr(I\. (B\erl.steck ng att Gusk4 Sih.rsbålr')

\i

I1!r

r lrrl

i-t 1:i:
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Bjlilchalr'öri Boenclcstnrklur-cn blev allt rrer
kompiicelad. En grircl kurrclc ha olika folrrrcr
av boenclc - tjäustclirlL sorl åt rrrcd flrniljen,
inlrtsirrgal sorrr bara bodcle pi går.clcn en
begrii sacl ticl, dclt föue ägalcrr sonr kaDske
bocldc på ett undarrtag, husrnålrrcrr sorr
lelcle sina lil i gaLelmse[. Till l]\,u hör.le irrtc
rninst tor_par-e sarnt backstuerLsittanra, s()nl
hacle tilliitelse att llgga siu hus på eu al eår.
.laluas mark cller pzi allrriänningcn. Etl tv
lr.Lt ererrrp, I pa ,l, r ',, i.rla.lil.rn; rg *,lr
r-iiclde pii l8(i0+ale1, dct liil s.iira rriir urllvlr-
rrirr'-, r r l.rr j. rlr 1.r.r Bj,i' elralri,r,. rir lör I allarr
dcna i Dr-zinestolps br. i\':isua lirrups socken.
i\ rrrantalsliiugden ra lian ntan fii cu inblick
i iieolörhirllandera. r.erl som boclde lar.och
pzi venrs marl. rr I Dliingstor.p var.hundr.:r
\-utnir pcrsarter och uittiofi.r.:r barn triantals-
skrir,na. Blrr Lrcstod ar,flra llentm:ut, sorn r'lrL
förclclade pii 27 szilclar clär-nisr.a grirdar-r'ar
så sma sortr 15/512 mantal.

Av tjärrstefolk fanns dcr i Dr.ainqslor-p rre
arbetarc nted hustr.ur-, lika rnånga clräng:rr
respcktive pi{]or. tr':'r undalttag, ett eiltellLls
och sjrr tolp av Vilka fern tillhör-cle de saDt-
rtianslagrra hernrnanen rrumntcr- tr.e och lir.a.
ljirr.ret,"(, r r.rr lrr lärrårr:rrr.r,irr rirrr rill

.rt, il. rrr, r. s,r'rrrolikr l'-t,,,l,le d, I l. .r tnr:
palna ocir clct-as hustnu gjorde clagsver.keu.
,u lrile..rrr,,rrrr. r de:rrr., \.er.r,lr i\.r j;lr.r
cu sllDt \'id arbctskr'ii\'lDale lnomeltr. sont
skiircl. slåtter och tr'öskning.

I det fiilande ges några cxernpel på dc
obcsrrthrils situation på Bjiir-ehah irn ftrrctr-i-
desris eftct- skilicnas gcnontfijr-ande, clli clen
agrafa re\'ol rLtionerr bör-jatle.

Tjänstefolket
På 1700-talcr ansågs det inte sorrr nedsiir
rlrrrcle för söner-och clrittrar.till bönder arr
t jiina som pieu cllel clr:ine.'Ijänsteh-jonen
hacle ofta solplats i sttrgan ellct-längr.e fi-alt
i tiderr på *ildcn, och de iit rncd cle ör'r-igir i
Ianriljen. Atminstone er dcl ar.clcm krLucle
riikna nrcd alt i Ilalntidcn fiin lir-r,a er cg.el
gircl gcnont arv eller- giliet.rni'il. \{al kan be
tr-akta de1 sonr atL pigor och dräugar elor.de
en "plvopcr-iocl", där clct gäll(le arr l:ir a sis
borrcievr-ket fi in qr-Lurden. \Icn på 1800-taler
firriirrdraclcs siluarionen i så m?irto, att allr
iler-cL iirrgar och pigor fick tillbrinsa sina lir
\,,llr [,ilriq.r ',,r1'. r, eller lr:r, l. r r r I r r.. r r , r r , .

JTrrr rar ,1, r ee.rrrlit.rr.rl .r;rl.r,r{ *r,, l,ig,r
ellcr clrrins? L:it oss följa ert lilsöde som rrr-
spt-turgligen lrcdlecknats av Emil Söclerm:Ln
i Raurm.sjöstr-and. ri1'

Pi gutt Albertinu. I[årletL.\tor:
Albertina Nl:ir-tenssorr 1ödcics i I.illar-rcl i
Vlislr:r I(alups sockcn del !är.de rnars l8:iir.
Flerrnes f ar lar sklliddarcn Lar.s \'lårl eusson
och herrnes rnor, Ker.stin Erlanclssorr. kon.t
fi jrn NIöilhult. Den tiozir-iga flickar.r .Alberriua
liiljtlc rrecl sin fär-fi-ån gård till gårcl och del-
tog i hlrs skrådderiar-bcte. Dct var rncst at.-
betskläclel clc stclclc, sonr linne- och blågar.ns-
brxoq lilka antiindes i rrbelel Lttomhus. Nä.
\ll,errirra r,rr .jrrrrurr .ir r,,g lrOn rj,irr.r .,,rr,
pis:r hos err boncle i Raurrrrsjö. Arberet pri
eårclcn börjacle klockan fir-a på rnLlrs()rcn.
och arbctsdagen var irirrg litr^det var allticl
nrvcket ar-be1e soll sktrlle utriittzrs. r\lbertina
skulle fiirst sköta morl4onlnjölkningcn, och
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Tabel 33. Boende i Dr;ingstorys by åreD 1860-?0. Bara gårdar från hcmmaD eft är redovisade i taberen.
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::: ,ch Clcl

:: :lest:lf-
a::,:.1e_ar'DS

,:l-illl\. \äf
_--:--l ( t sarln

i::rttc't pli
r .: trliel1.
: ..rr :illri.l
. lbertinir
la jcr1. och

rrudel solnrnluhailiiret ficL hotr dli bcge sie
till en betesmalk, sorrr IiLg Lingt liån rårderr.
Llncler hijsten lrann hon knappl lrjöikt får
digt. fdrr'ärr lron skullc bese sis till fiskeliigct
fij.:1tt ta elnot g..år-clens sillriit. Birrrclcr-rra i
Rarrrrrrsjo och angr-linsande bl:u- dcltog nänr-
ligcrr i sillfisket om höstcl. Scdan firljde etr
cll\gt a.bete rJrcd att plocka av silleD, skölja
Ir:iterl nerc vid llarlnkajen och sed2ru llainga
rrpp derr till tolk. ).lir'de Iar torr-a skulle cle

ircn till g:irclcn fiir- iltt la{::rs. Silliisket s:rlt-
maniöll olta me cl skirrdcar-betet. och då ficli
.\lbertinzr s:r cnsam och "ta Lrpp säclcn", som
ch-:ingen sloq mecl lie. Dct strineä sLöfdearbc
let pågick iirrch till solneclsiiugen. Eftcr en
liing och ar-betsanr clag var clct clags att kr':il1s-

rrjirlka korna, och seclan fiiljde kriillsar'beter
irroltih lrs. Virrtcr-ticl bcstod in oDr lr usar-bctet
a! rlt kar(:lir och spirrria, slicka ocll \'ä\'a till
scnL på kvrillcn.

För-st:r iir-et hon tjiiraclc sonr pig:r var-år-s-
liincn icmtio kronor; och clct artdr-:r år'et haclc
hon fir1io krrrrror- plu ett lin tvg, ett sklllpnncl
rrll och cn skäppa linfi-ö, sotn hon s:rdde ocit
skirr-clade för egerr dcl. Eliel err p:rr år'blcl
hon för'st stridslrcl pri cn går'cl i I{illarp oc h
se(larr p2i cr1 bondeård i IIor:

Nril hon val tjueofenr iir-gilte lron sig utccl
er sjiirnarr, som lur.ler rlår)ga 2ir-scglacle i
fi-limmancle l:1r\ irllell. Albcr-tina iick sjåh ta

hand om henrrnet och för-siilj:r sie oclr siria
trä flickor', cftcl-soll rnarnen besnv sig till
Anrcr-ika och aldrig åtelriiriclc.

Albcltina liir',iörjde sig Ir.recl an L:rrcla,
sPirina, sticka ocl) \'ai\a samt binda sillgarrr.
som hon sedarr s:ildc. L)essutont \i1r lroll cll
priliLliu "lrjrilpuumrra". sorr slocl till tjiinsr licl
cxcmpchis ston\;il1. klippning nv får'oclt
skö.dei!r'l)ete.

\rrrrrrri,ltrttri,r.r'lro'I'lclr,,Lr ( lr5- ur i 'il
lilla stuga nele licl Skiilclcrlikcns str-artd och
sLöLte sir sjrili trtan nr'reon h.j;iJp.

Lönen
Dii lil:icler- och skol tillr cr kaclcs i hcnlttcll
ineick:ilen clettr i ljiiustcfolkcts 1ön. Böncler'-
na liit s.jiilrl bcrcclu hud:ir och skinn lill skor
oc b lraclc unclcr-r'issa tider skonakruc i hclrl
nlc11, s()m ejorde nva o< lr lligaclc nirtta skor_.

I lrirrcn firr rlrångarna insick dct tr'äskor,
helgdagsslcirlar och r admalsklåcler all t efter-
behov oc h ör'elenskonrmelse. "' Pigor-na
skrrlle också ha tr-äto11lor, kångor och cn upp-
sr clcl r'uclnalsklänning. Skr'äcldar rra gick om-
krirrg på u:rrd:rnrl, sr dcie och lirg:rcle vad sonr
l', Irör,le'. flerr (,,rrr,rrrr.' li,n, rrr:rr irrLe:r,rr.
men tr.ots clcn lilla lönen fanns rlet !änstc
lri, 'rr. - ,rrr L1t n, le s1,. rr . r -r' '1. r. r. Lrr pi_..r. :, ,rrr
konr ut att Ljåna ricl !orton iirs iiltler-, hacle
rir l8(i8 en år slön på 50 daleq et1 pilf rriitofl
lor. ett par-stnllrpor oclr ett lirutcng. Dit hon
\'lrr-tjugo ar garrrlrial koln hon till en llrnilj i
'lblekor: Dlir fick hon hiigr-e lörr, rrrcrr rninch-c.

itt rtatura; clen högstir lou hon fick lar E0 kt o-
rror-orr rilel. Nzir-lron var-irO år hacle hor sp:r

lat sli rnvckct:1ti hon krLnde b\gga ctt ccnr
iitet lrus. E nliet -jolclbrrrksstatistik liån Bjiire
rir l89l r,ar-år'slöucrr för cn dr-ring 125 rill lTlr
kr-tinor och er pi3a 75 till 100 Lronor:lrr

Inhyseshj onen och gatchusen
Inhr,sesh jouerr och backstrrgusiltalrl till
hiirde dc obcsuttnas lägsl:r skikt. Ulspmnu.
ligen avslies med beLeckningen irrhyseshjon
dc'pcrsoner. soul lal irrrrcbocnde hos anrh it,
Lrt!1n 11l1\'ilrlr rriilrlar_e slåkt lrrecl ltLrsbouclcn
ellcl hans I'arrilj, och cle tillhör-c1e inte heller
d, reqerrrlit.' r:irr.r, t,,lk, r \l.rrl,.rr.irrrrrir,5
ctt ilhr ses kuncle också :rr'se (leln. soln boal
cle i ctt hus på lågon arrrraus mar-k. I r-egel
liig ciessa backstusor pir illlrnlinning:u n:r or ir
i rnots:rts tili torparna lar-clir-liit backsLrrgu
siturt n:r irle clir-ckt unclcrstrillda n:igon av lrrjn
clcr_rta i llrr.

I Cir-cvic, liksonr iirrcira bvar-, boclcle cle

obesuttn:r hILslnaint)cll i gatchrrs och clesslt
las rllltid p:i olii gr-uncl och rtr oflast firr-
lagcla till Lrtmarken eller 1t:i br,uatan. De
!a?urla och (le littigustc boclclc oltrst inhvses,
innar clet förstl fattighuser b\ggdes i Gr clic
pri 1850 talet.'r'r Dessa lrusruain och dcr':rs
kvinnol hadc ofta str-irjobb Iros börcierrrir.
specicllt cltel laea skiliet, d:i gir cllu r cls och
bvggclcs upp på nr tt silrr t slerrgair-dsq?ircl:u na
sliulle lägqzrs orn. I)ct hirr Ilcl?iftuts art e

bar-n ficl stå i err tunna. clii I'ör-äldrarrla a.be-
l:rde bor-tl. I huslirr-hiirsliingclelna besklir s
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de boende i gzrlehusen som alhnogeh.jorr
cller tiggare och inle sii säll.u n-recl tiliäggct
krlrnpling, fånig.., svag ellcr-kan ei :rrt)ela.

[intlantagshontrrthI
I början ar, 1700-talct ör,ertogs gårdcn av

nåsta gcleratiort genom att bonclen lämllade
ör'crjorclbmket till en \uxcn son ellcr d{)lrer-.

:nr elr lör'tid,r,,r\'. Uerr rtr.l,t ung ige it.'rerr
rillli,r'.ikr"d,. lri h,,.lad o, h 'u .,,rinrrro-

frarr till sin död, så kallat turdantag. .ir 173'1

infördes nl lagstiftning. rilket rnedförcle att

cle r,uxrtir barnen kiipte gärdcn av förrild-
rafna. Dcras trIclautag,.. t-cglelacles van)igen
genon kontrakt, som var nlcr ellet miudre
urlirr-liga.r"r På Bjiilehah'ön kunclc dessa kon-
tr-akt se ut på liiljande sätt.

\\'i rllldcrtecknrde åbo:tr lör'bin(lrL oss ati
lemn:r r'år Broclel och sråger i lrndantag ott
han sli behölver nemligen |örrs Bolgasotr, om
harr ickc 1lnner lUr g(rtt att halia föclan h(r\
oss så lenrnes horrorr 1öljarrtlc 1ör'mårr. I

I-ernt]a !i hoDom'1 tLrlrllot_ sPanrulål hiilliell
Råg och hällierr Kol-r mlr.l uPPriilrrrr r]rål

semt 2 skjeppol I'antofflor satt på kiänlig
jo, d.

För det aDcL a åtagcr'r'i oss att pirss' hdrr)nr
pi sir ildcrdonr rrccL klii.lel och f(i.h i sjn

1i1'stid.

Denrc kontr':rkt lirrbilrder ri oss att fir]l
gjirri.

Itarxry:11,/1 18'16

Tr ocd Jorrssol C)la Bör'jcssort
iboar i Bjii.öd

Eftcr rler r i denre d:rg lö s:ilt och ö{i ( r']äm-

nat till råra Söncr Ola PeLler, IleIgL Pctter
och Stcphan Nilssöner \i.t egarrdc Sketteliir'
{leLlilleshenlnan N:o 7 3/16 m:rlltal Sl:itta
r \.1, så hafia ri cler li.l1ö1beIr:illit oss följancle
unclantegslör'rrr:iIrcr sorrl rill oss sk()l:r årligerr
leher'etes rremligen:

L:a Fcm lurllor Rås. Tle tunnol konr llf gocl

bcskaiTenhct oclr lr. ed r igat m:il. ot:h 'Ir'å

skcppor kolntrall Irecl lika rnirl. lernnas oss

hiillten dcl] 1 rr()\elrrbel qh dcn an.lla häLf'

terr .lcn 1 aPIil hrar ie :ir:

2:r Sommar och linrer firda rill crl ko och 2:

nc 1å1 blan.lt cgarrres kr_eatrrr' förbehilles,
cller ocls:i o0 LispLrncl hö och så I:r,\ckel
haLn sc-rrr lilr fodlingen bchiilies, clelest vi
på sistrrimnda sätt skullc finrr:r för godl och
skall kr eetrrr_en Somlnarfödas på irrågor'na

3:c Årligel lirlbehållcs ti rrrsrltt i cliir rill be-

rccldjor d r/: trur n:r podter, samt sått 2 kePPoI

lirfr ii h\ ilkets utsridc ri skirilfa tillslippa

4:c lill boningslurn förbehållcs derr lula-
rarde lille stusan mcd där'till hiirandc karrr

rrrarc. kök och Iöl-str.rga, hvaiämlc, clter vir'
dird. r'år'a clörrrar sri l?inge de å. ogifta, skolit
hirha r;iitighct a1t l)ebo och bcQagna dcssa

r rrrn " I Lgrr'r.r . 'rrr. r ', rrr ,rar.,r.il

-i:e Si rnlcket lort vi å1liger behöf\a. o(.ll
L\.ilken |i sjåha bclosta, skall eg:un:r aflrelrr
rnånet till oss hemftt_sla itrorn I ]nils lllistitlcL,

salnl lemna c]äriill llödigl fö1rariueslum,
lr\rtämte \i firrbehåll:r oss af rlel r'äxandc
sarskogerl 2:nc lass br:insle årligcn, eller o1ll

skoreu ncdrifr'cs oc]r.jortlen ocllas, slizrll ega-

r cn löpa och hcmfor slit till oss lika rrl?irrga

less.

6:e Nödige aickol. till kvrkr och qlarn n]m fiir'
bchålles samt Clht-istelig r'årcL och skjrirtsel på
ålderclonrcr om !i (lcraf skrtllc bLifva i be-

hof.

S]ättaröd dcn lll nar s 18711

Nils Nilsson ElDa OlsDoter

Det försti! kontr-akLet år illLe s2irskiit olrfattarl-
cle, mcn zinclå tryggasJöns Rolgasons åldcr-
tlom. Det arrdra uDdaDtagskoDtraktcl år bc
tvdligt uiliirlilia.e och uppt-ättades eftersottt
Nils Nilsson och hans trustru Elnr ()lsDoler

bör-jacle bli gamla och ville övcrliita gårclerr

pii sina söner Elna OlsDotcr avlecl 18711 och
Nils Nilsson 1tl9'1, sålcdes lode cle på cletta

tör,1, l.rlriqa und.r'rr.rq i l, rrr resp, Lrire tlrr4'.
ett år.

,ir l8t1 tiir-der-adcs ett llatehus i cn bo
trpptcckrine i bvn Häliarp till 16 riksdaler
och 32 skilljng, ett gatehus i samtna bv år'

l8:]0 till l(X) riksclaler. irlen 1838 och 18'10

till 133 riksdalcr

Torparna
Red:rn r,id 17(

.1e alital torPl
-cn ar' 1800-t
l.in blcv anla
.rörre och i N
:,r många. Ba
'rer'åkuas ha
liocl.

lbrpat nzr I

r r'irteu till ett
eniot djur o(
:ofPet, som
oruksfastiglrr
..allad irttagr
ör-nvrtiandr
.cböndet-rra
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ken pet- vec
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husten i Ht.
I Hovs sock,
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Torparna
Redan rid 1700 talets miLr firnns et betrdau
cle rntul torpale. Iitvecklingen fiarr tili mit-
lei a\'1800 talel inrrebat-att i Klistiarrstads
l:irr blcl antaleL Lolparc åtta till rrio gåneer'
strjr-rc och i \,lairnöhus län tre till fir-a g-ånger
så mängir. Backstugusi ttarc' och inhvseslijon
ber'äknas ha tredllbblat! under slmur:r pe
liod.

'for-parna ägdc inte. mel hade nvttj:rncle
ritten lill ett nrinclre.jolclb rk, de ägde drir
etrot cljur och r-eclskap. \{an Larr rubricera
torpet, sorn cll litei, illle tnantalssattjord
bruksfiLstighet upl-rförd på cn erskilt ägd så

kallad intagr Jrå utmarker. Som betahring
lirr- n\ltjandcraitrcn rrrfi'ilde dc, liksorn fi-iil
seböldcr-na, dagsvelkcrr på h tl t r c'lgi r-c1e n ,

ocJt oftast val deL rrrellan ett och trc dagsl'er-
kcn pel veckir- Clcnom all trppllita m:rll
slapp birnderrra ntt nuclerltåli:r ctt storr atl lll
tj:instehjol. som rle inre haclc bluk fijr-hela
året rurrt, rrcn rle ltaclc rind:i tillgriru till tor-
par-familjens ar^bctskr-alt. 1"

Bachstugusiltare och torpare utmed
husten i Hous socken
I Hovs sockeri lzig bt.rr-nir kring kr't kan ocll
på åserrs sluttningar'; där- r'ar-jorclerr llittbcar--
bctad och själlclr-änerancle, mcn man vilr
ocks:i skvdclad mot or älkonrna påhiilsnirrgar
fiån 1öu. De lidsLliickta kustnån omr-idena
utlijorde t\:å slor-a betesallnrailrrringar, solrr
nriittes upp 1806 07 och sr'änsema nrellarr
blarn:l utstakacles och lirr-lacles årer 1815

lJtkk.n ttsa. I{us}nan Oht

.liins:an hgqde år 1823 ttL
lt s f(i.\1r.1)!h)4).\ tmatk
a1' l ru h hrlttlt t i slt iJi t\I r.,71

ult xtel h.tl 1tak. (Ka!;u
cler L I,\t,\ti t 1980.)

?3. Dcn liir-ste sonr lhttadc ut till kuslen r,iu
Ola.fönsson. sorn kom fran Vareeårcl. Han
fl\'ttade till Svcnstorps utm:rtk, so[r ha.le a\.
satts fijr-byns llcrtensamma behol och soll
ansågs otjiinlig lör anDat än tåDstäkr oclr
bete. \rid r,:icen ner-till Slenstorps harrr, cllir
Rrilc hallal sktclcladc mot nordväs1en, bvg-g-cle

Ola en sLug:r av vrzrktimmel år' 1823. Famil-
.jen bestod av den nrr feur tioll r-aarige Ola,
haus hustr-u I(jelstj, biicla utiattiea och bnicli
ligr. samt tle birrn. N,Iång..a baln fick llimna
ireDrrnet si lirIt de hacle konfirmerals lör':rtt
ljrina sitt eget uppchälle, så också Olas och
Kjerstis barn. Det innebar iltt pojkar-na blel
cL iirrgar cller gick till sjöss och at dijltrar-na
blev pigor-.r"'

En av söncr-na flr'tlacle hcrn rucd sin llnti]j
,rr I Xl7 t,, h Äver r, rq .l ll3an l\ LI :r r' \- .r.r'.
Fii:i)dr-ar-na, ()1a och $crsti. bler, inhvscs,
lilkct innebal aLt i stugan på tretLiofu-a kla-
clr:rtmeter boddc trctton personer'. År I8li!)
iile r-l rirlr nacles torpet till slaktare Friberll,
mecl lillkoret alt förailclr-arna skrLlle fir bti
kvar. Fr-iber.g var intc ba|a slaktale utalt ocL-
s:r rackare han clrog huclcn ar, sj:ilr'döda
häslar- rreigot sorr alszigs båc1e skanrliet och
1örnedrancle.

[-]ncler senare cleler irv 1800 talet bvggcles
rttiin.qa nla torp på utrrarken fiån Tor-ckov
till r\neirlags br':rllmänning. Dc små åLer-,
lapparnr kunde inte föda cn l'amilj, utrrr
krirrrror-na liskacle och bvtte .len e.h?illna
liirr{lstcn mot brrid i gårclarna, oc}r karl:irna
tjänade någr-a slantar- uncler hobärgning.

:: :: rrr iil.
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:: : ibc
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skör-cl och tröskning. f)et beriittas zltt llirrnen
Jick svälta. mcdan clcras fiidel gjorde al med
clc firqjiinacle slantama p:i krogen i Tolekor,.

l)e flesta husen haclc cmcllcrtid eu kort
lir'slängd, för' när' husmannen clog cller harn-
rratlc p.r llrtriqlrrr.-t hrrrhde hr.rnrlitrtt, rrir.t
huset, lirr-att irrte liigon obesutten skulle
fl\tta in och lörorsaka dern koslnacler. Dc
besuttna biinderna hystc intc någlt höga
laDkar om firttiglapparna ner-e vid sjön, cle

iurszigs liderliga, lögnaktiga och tjulaktiga.
Lrr ar 'lem til sr,,d, rr q,rrq allrisst t.rt ri
tjuvaktiga arrrrals hacle vi s\.ultit ihjä1".

Tbrlt arhon,trakt
\rid skiftcrias genomfiirarde bet-ör-des buit
mantalssatt.jord, och diir-ftir hade tor-prr-c
ocb b:rc ks t Lrgus ittale inga forrrrclla rättig-
hctcr, utal cle r,ar utlärlnade at dcn cnskilcle
bonclens r,älr,iljir orn de skulle lii bo kvar ellel
inte. I szrmbirntl rrted Lrtfl \'ltningsskvldighctcn
vici enskilie och l:Lga skifte var-clet dät for intc
ovanligt, att tolpar-1amiljcn fick flr'tta oclr
l:imna plats för den utfll ttade giir-clcn. Friur
och me<1 enskiftcsför-orclningen ät l80ll
kLlrde de jortl:iganclc bijnclcr-niL avslvc kzr och
.,ilj:r .m,r jordl.rge rlrerer. n, ll l, I \,ir Ir.i.r,,l
lulllicl rnalk son ur-.jor-dbr ukssrrrpunkt var :u
lågt r,rircle sorn såldes. I sarrbancl rrrccl för'siilj-
ning av jordligcri]rcter gjor.des något slzrg-:tv

över euskolirlelse mcllan clert rnlr^kågandc
bondcu och 1o.paren, ett kontlakt soru legle-
rnde.jorclirrrrchi*; kiipeskilling och cvcntrL-

cllt,rrren,1,. \.ril,rr.r l,, rlr.rkl \'Jr illl( ,,\.r|l
liga på Bj:irehah'iiu. N"cdrur visas h:i exempe I

pli utirlmningen a\, tor-p?rrkol 1r'all. rlri;

IIe rir:rn no 3,3,/il2 rnrurt:rl i Bj:iröcl

J 0t lntrJijn\ Srut\e atlL lut.tl)u.\ )i.t.Jihsdotl

lrlr på ntn& i15 rit; 1312 till 1i137, ttt tu,r'l
lrnrl ionl. Dtt iir bcltitct uti så Ltllrub [attts ldka

liJ2

ath i ij\tn griir(t Lill Ota l:löI$sot1.\ skifl.. I löt
lntt aluLlkr j5 RG stLnl årligtn tutulas 26 sltil

litt! 6 runshtht't.

Bjrir inl I l,/ 12 18'11

Tr()ed.J(rhrnsson Kalnalli)!es(lotLcr'

lq li;t.\liljo Iitl ,tin sh/ron ,\'lh 1l .llerltt)t(n. ltl
tn)t)tkt d o.h \ex k lPlattd ltå)) tnitt l6/J50

0nktl lii tduta)]\fl itltill llil S:?ntvnts ot)r.liitt.s

Jit\sots lttrtath !(i 50 rirJi;t la0 RC.

Salornorrhög lf34S

Ingc..Jönsdotler

I'ir markcn, sorn ligger tråm bäcken i Sintrps-
dalen, blggclc skräclclurrcu \ils Bergman ett
tor p och Ilvttacle clit ued sirt hustt u (lhris-
tirra Nliusclotter^. Det var t-vdligcrr för liir-a
blickcn, för cn ruorgon nir de vaknadc flöt
triiskorna omkrinl4 pri de t vattenfylla gol
!et.L!i (lhl istina li;clclc trc bltrn larav deu en:r

påger blev slräcLclare, som sin far'. I Sinar-ps-

clalcn boclclc också Nils P Torkelstatn i dctr
backstuga, som har-avbiltlats. Den tusprung
liga de)en a\. stugan bvgg-dcs omkring 18(i0,

medan bland annat logen och stallet biggdes
rill sen: e. tr..ils lirrkclsLan lar ilift me d
Lorisr Bengtsdotter och clc fick fvrir barn.
Det sägs :rtt dcn älclsta clotlern Bottila \,tr
cLrLtig på att göra soltorkat tegel, r-risten, r,il-
ket r.ar gort a\'lela, som horr ar'är'cle rpp i
nlir_hctcD.

'Ibr-p:u cns fastilillet, inkhtclet-at tomt och
bnrkacl malk, r'ar-i rcgel r'älcLigt liten. Dct
o\:1n nåmnda torpet i Bjail-a)d ornfalLade ell
lreal på etl ltnnlard. I N'IöllbtLlt fnnns fit-a
ror-p r-cgistrerac'le i sarnbancl rrccl laga skifLe
l8l3!) mecl cn g-cnornsrrittligialeal på litc örer
fvnr klpplirnd. och i Påar-p fanls år 1833 tio
tcup rnccl crr ar e:rl pli i genomsnitt toh kapp-

SÄrss rnr ,\1r 'lbrht[\klts

brr*stuga i Si narlsd tn.
llU rilad .fttr ski\\ e1' \.

.Jön ssut, I a;^ li;r Ka )t|ul n

a]ki1)rl i Rå\Inl.\ l)il)tioi?k.)
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land. villet mot\\arar en vra på Å rriorre
gdnger f'vTUorre metrl. \4an lölstiit a lotpar_
na hade svårt att livnåra en hel familj på
några futtiga, uppodlade kappland.

Antal totf och gatehus
Annu i början av 1700-talct rådde hårda resr_
riktioner mot atr anlägga torp på krono_ och
skattejord. Orsaken var att man inte ville att
de obesuttna skulle kunna försörja sig på
egetjordbruk, uran att de skulle ta anståll_
ning som 1jänstefblk hos skatte- och krono_
bönder Under perioden 1243-20 upphävdes
drssa restriltioner. förursätrningen lör arr
kunna hrgga cLr rotp \ar att tråqon buncle
eller annanjordägare upplåt mark. Följden
blev att antalet torpare i Sverige ökade från

Tabell 34. Antal garehru i Bjäre-socknarna entigr en
beskrir.ning av Krisrianstads låin 176i.

so.kn Ar .rl Sror\ranutgrr..hus

28 000 år 1750 till 6b 000 år 1800.,,sAnratet
gatehris, smålTe tor? och backstugor på Bfåre_
halrun redovisades i I 767 års hcslrii ning ar
Kristianstads 1ån. Av statistiken frameåiatt
det sammanlagt fanns l.rundranittio gitchus
i de redovisade Bjäre sockrama, av vilka Västra
Kzrrups socken och Torekov hade det högsta
antalet. De byar där det fanns störst antal
satehus var, förutom Torekol Våstra Karups
by och Glimminge. Från år 18lZ finns statistik
från Barkåkra socken, och av de 62 gatehusen
ålrns 36 stycken i Vejby och 16 i Magnarp. I
Vås1r2 ldnlsO tedovisas 125 rorparehrr.. en
vida höere si0ra ärr år lT6T.SUllnacler na lan
vara faktiska men också, åtminstone delvis.
bcro på att olika kategorier har redovisats.r,),)

P:r I84o-talet omfattade Salomonl.rögs by
tjugosex gårdar lördelade på nio hemman,
på viJka det sammanlagt bodde 186 personer.
Den största gården var på 1/6 mantal och
dcn minsta på l/98 mantal. Blns obesuttnir
var, forutom {änstefolket, fem inhyseshjon,
fyra torparfamiljer och ett antal fattiga bo_
ende i gatehus.2r)rl

Ell torparliu på åvn i nittrn au t800
talet
På Bjärehalvön i ett torp på Hallandsåsens
sydsluttling bodde pål Svensson och hans
hustru Petronella samt E/ra barn.20r Torpet
lar mycket oimsenligt och hörde underkrono_
egendomen Onnarp. Förr i tidcn var IJal_
landsåsen rätt bebyggd, då önnarpsgården
hade många torp. Ofta bodde urer än en fa

ht"
F"

Förs]öv 39

Grerie 31

Väs[a Karrp 51

Hov t8

Torehor, .15

Surnma 190

IöIslör', Fogdary, Bonarp alla tj,
Risrorp 5
Grevie by 5, Killcbåcksrorp 5,
Böskesrorp 3
\/åstra K:rrup 10. Cllimmingi 9,
Släftåkfti ti
Svcnstory 4, Segelrorp 3,
Angalag 3

fa' D l t n. t, . o. t t" n ng.. . n ts,,,r 1 4, \ \ .V"" !. L t, u \,. no,
I t,o t tll r, i n. ta, l..|tn t,,., t,, ttco. 1 \cp4.t ljå h.., nr, { t,,-

grund.

Tabell35. Boende i Salomonhöes bypå 1840_talet.

Henmån Antal inhl'se
och rDrdanrrg garchusgårdar

An ul
torp

llUn
,&,

1

2

3

4
5
6
7

B

I
Summa

fij
bbn.
E.S

4
I
I
5

2

2

5

3

2

26

2

0

0
0

0
1

1

l
i)
5

0
2

1

I
0
0

0

0
t)

4

5
0
0
5

0
0
0
l
2

t3

42
l0
20
39
t3
l4
l5
t8
15

186

133



milj i dessa torp, och i Svenssons tolp bodde
också eu firrnilj Lanclgren. I stållet för aLt be-
tala hvr-a fick torparen gönr clitgsver-kcn, mcn
cftcrsom Pål Svcrrsson var illir r':ir-kbr-utcrr
genom hårt arbete, och då h:rn inte kunde
röra sig utan kryckor och kåpp, slapp han
göra dagsvelken. I stället måste hustr^urr rnot
betalning hjälpa till p:i grirclen undcr der.r

brädaste tiden. NIen inte r-ickte den inkoms-
len all för-sörja en fämilj, då el1 L\'innodass-
verke i lrittel av 1800-talet betalades metl 1 2

skilling (25 irre). Nzir clct var potatisplock-
ring erhölls lölen in natun, Iör tolv plockade
skäppor potatis fick man bchålla en skiippa.
För llngre arbele, som torr.rryptagning, be-
lillirdes felntjo ö.e. För att inte fauliljen skul-
lc svälta ihjäl fick Pål tillr,crkzr korgar-och
kvastar av käppar och ris, som hustrun och
näst yngstr dotteln släpade hem 1rån skogen.
Nälseclan korgarna och kvastarna r.ar fär-
clig:r, så fick dotLern pJå runL i bvgcleu för atL

siilja dem. Visst crhöll lamiljcn fattigrnclerstöd
merr det råckte inte längt, dä det enclast he-
stod av två lunnor säcl per iir: Det var irrte säl-

lan, som clcn I'ngs&r dottcrn fick g-ir runt och
be om lite mat i de r,älbär-eade gårdarrra.

Detförsta torpet i Onnarp blarrn ncr Efter
branclen fick de, genom socknens lör-sorg,

bo i ett annat torp på ()nnarps kronopark. I
en backe liig torpet ingrii\.t, så att den ena
lålgsidan utgjorclcs av den med liråsten för-
stiirkta mar-kcn pir r,ilkcn takct lilade. Tirkct
:u,hzrlm r,ar täckt med grästor-r,or Frzrmsidan
av husef och galelväggarna r,ar bl'qgda i kors-
virke. Goh'et var av till tratnpad j ord. Ytter-
dörrcn lcdde in till l'örstugan på r:u-s cna sida
det stod en kista. Fi'rrstugan ledde in till ett
mm sorn anvilndes l:råcle sorn dagligsLuga och
solrLrrn. N,litt på r'i1i-gcn fanns den gzrnrla ugn
cn som eldacles fi ån köket. Uncler- det 1illa
fönstret stocl ctt kr-aftigt träbord. och dcss
utom fanns i rummet en bink och en säng.
T ett er lrurrrerr i LöLet [.rnrr. rn ,''p|-rr .pr.
sanlL bakugncn som tiicktc cn hcl sitllr. Bak
ugnen fick 1ör det mesta stå oanvänd, då det
inte fanns något mjiil a1l baka a\'. I spisen
stod en s1or, l.ebell t j årngrvta, och når'clet
eldiules i spiserr kunde rumrnet fir lite r'ärme.
Derr ör'riglr utrustningcn i kökct bcstod ar,

ctt skåp, en \attenspann och en sillaljärding,
som för det luesta \,ar tom.

Nog haclc clcnna fattiga torpar-famil.j hali
anledning att klaga, men man klagade indå
inte. för det 1rjålpte inLe, utan det var-ba.a
att slita och släpa friur morgon till klrill.

Ett idet,f l)ii IlalhTilt(iten.
('li&tLitLg uit O. S ndstftn. )
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Knektehållet och soldattorpen
(;enon liul XI:s r-edLrkrion ble\ de t möjligl
föl kronan att inföt'a inde]uinsslcl-ket. \,[arr
birrjade tillärnpt si kallacl indclrins, sonr
irirrcbar att llrje ämbetsmau ellcr olllcel er-
höI1 r'äntoruu från ett antal herrrnau som
1iln. Förutom ar'löning av cle t rnilitåra be1älet
orJrfattadc indeluiugslelket också "rusthål-
let" och deL "stäncliga knekrehirllet' , det r ill
säga rrnderiL\llct av soldatct- och biitsrn:in.
Dessa f<ilsriss med ett boställe och tilihöran-
de jorcl. som de sjiilva kunde bmka ellel ar-
r-enclera ut. Inclelningen följde bef irtnrirreer.r,
.llle 1,, t.', e . Rrr.tlr.'.ller i.rr Ir,rr :rr ri...r
stora skalte ellcr kronohemman befiiaclcs
li-ån grlLrdskattenr2l i utblte mot att de an-
sk:rffadc och unclertröll en ry(t1lrc ned häst
och ör,rig krigsLrtt-Ltstltilts. Hemmanet kirll
ladcs då ett nrsth:ill och innchar:rren nrsthå1
lar-e: dessa var oliast biirrder-.1):

På Rj rilchalr'ön var för'dclni n g en rir- 1 7ii2,
atl 6l proccnt ö rDlntalen r,at skattc'jorrl. 30
pr-ocent kronojor-d och enclrut g procetrtfiålsc
jord. Det fanns år i767 cxcmpelr'is ett krar-
ler'r)iistarboslålle i NIö11hult, lnrmpcrarbo-
ställerr i bvarna Yzistra K:rrtp. Saiontonhög
och Sli'ittåkr-a, och lrovslzrgarboslållerr i För's-
lör'tx h (ir-evie :"3

År- 173? orrrlatacle Rjiirc här-acls kornpani
1är'r'r Liofi'ra husarer; rekntcrade fi iur cle l1esta

bvarna pir B.jår'ehair'ön.!'r År 17.-r8 bestocl
konrpaniet a\, scxtiotrå rnan, ar, r'i]ka nrårrga
hade tjär)rt liinse; tili excmpel hacle dcn
lerrriu, r.liqe 1.1' ol, Berq ti.irr Ollör rrrir
hrrsar-i tjusonio rir och clen f\'rtiozirige Perer
\rcstcrluncl i Ol:rstorp i tjugo ril Nlccl så månsir
r'ärvade solclater-måste rusthålleL vara cn
ganska bctuneancle börcla för Bjrires bönder,
spcciellt i bv:rr clär clet f:rurrs flcr-a solclatcr
och lorp att lnderhålia. \Iid storskiftct år
1823 bcstocl Angalag ar, lenr hernman och
ltirragär-d lv t\':'1. Hetrtnarr nummer 2 och 3
i Angalau plus Kiin aurir-d nunrmer 2 utgjorcle
ett lö.j 1n autsbost2ille, cle andra hent nt auerr
var antingeD skat t e rLrs thlill cller skaftehaist
lrrrrtttr.,tr. .\r' rr:tlurr h, mrr,,rrr il,r.r \rrqr l:
bäck utejorclc vid laea skiftet rir 183!) ricr
skattenrsthåll, fi r-a kronoherrrmzrn, två skat
lerugltlcntsh{]rrnran och tre ntsockues frlil

seherrnran.!"i Dessa trå exerrrpel återspeglar
nos sanska väi situationcn i Bjäre - clc Ilesta
går'tlarna va| pri ett clier annat saitt invoh e-
r-ade i msthåll och underhillsskvldighet.

I Drängstor-p bodde tre husar-cr' lilsorn i
\1ar-greletorp, l{ammsjir. öllör, och Ergels
bäck.!"1iI Sinarpsdalcu fanns rre soldatorp.
I ett soldattor^p pir S:rlonronltögs utmar-L,
nära sr-ånsen till Böske, bocldc husalen Jcr
hannes Roscngren nted hustru och lae söner
sanrl haDs lat fti|e detta husar-eD Johan nes
Dar-cl1. I cle Lvi arrdr:r solclaLtorpcn måste dct
ha gått vilt till tlnder 18.10 talet. I ett:u sol-
dilttorpen, som l:ig pä Drångstorps utmar.k
och nära griinsen till Niirre. bodde clerr liir-c
clettir sold:rten Nils Larnbcr-g, sorn lllcl a\'-
skeclad på gnrnd al att han fiu-falskade secl
lar. Han blev strallad för stöld och Iörfirlsk
ning oclr fick sitta i fiirrgclsc lir:r år. I clet
and|a soldattoqrer, belägcr på e| errclälad
solr tillhör-de Salornorrhircs rrtrnlrk. hrrse-
rirclc cn likalecles arskedad solclat. Sven Roos.
Han var fCrcld 18011 i Nclrte och eilie sig mccl

.Johauna Benglsclotter. De Iick 1re bar-n, som
aJla clog i spirl iildcr-. Sr,en Roos r,ar leclar.e
1ör cn ränarliga som sprecl skr-iick i Bjårc
bvarna på 18,10-talct. Han blel dirmcl till
clödcn fiirIiilcl och r-irn rren fick str-affet liucl
r-at till fistninc i Iir-isriarrstad. Han clog 1876
sexdoåtta är'girrnrtral. Ef'tet Roos har ingen
bott i torpet.!";

Tattarna
Taltar-c lar fråu början en nordcuropeisk
betcckuing piL zigcnare, sorn för-r,äxl:rdes
med tilrlalcr. Oldet användes ännu på 1800-
talet i clcnna betvclelsc. NIed ticlen bör-jacle
rnan clock skilja på tattare oclr zigcnare; del
för-stnäm u da betecknilgcn anr'ändes om
r,issa kringflvtrande och kriminellt belastade
sliiktcn, sonr scdln länge, rncrr oriktigt, irn-
sirgs !ara av zigensk-st'ensk hiir-kornst. blarrcl
irnnat på g|rrrrd ii\,att de i\riss utstr-äcknins
arrlincle rorttani sorn henrligt sprzik och för'
sör'jcle sig på ungelär sarrrma sätt. Det har
dock klart r,isats. att tatttrna inre är besllik
rr,lI r , (l /iec'rdrr llt,itr l,ör trl,|t:rrr,rs.,,rrr
åttlinsar till ett iildr-c "jor-cllöst" folk och krine.

- -.::r i1j hafi
..--rric rincl:i
.: ..,r l).:tfa

.. i.rll.
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vundlar)de proletari:rt pri s\,crrskl larr clsbt g-

den.

'\rrru liam pzi 1880 och 189(!talen lclclc
fblL:r| så kallad tattarcsl:ikt på Bjår'ehall
iiu.!"' f)e nrest käncla. cller-mar skall kanskc
sliga irkircla. r'ar "Pirl smcd', sorn boclcle n:ir:r
lands\'ziliclI iltilI Svenstacls br', "Parkel-
.\nder-s'', r'ar_s herrrr ist lar_ N{argretetot_p, Stcr

lirgen', som boddc vicl larrclsviigen i Glelie,
och "Clåbblkrrlen' . som kom liiur NI:u gleLe-
tor-p. Sarntligl dessa lattare lar kaillcla för ltt
begå sti)lclcr-och lirr och över'ltrl1 ofta cle

vligfrulutcle för' att bet-ör'a dclr sakt r- al viir de.

'\rskillig..a hislolic'r belill:rs ortt dessn och
iruch ir tjLrvar-. rren här- iitcrgcs ballt el. 'Plil-

snrctl" blr.rllde bjrtda in Iolk, sorl huclc lariL
i l(or-r-ods mölla fijl aLt rrala säd och pi hcttt
vriger kt-,nr lalzurdc llicllar Biisla(l ocir Ho\'.
De irbjucLra bler'llitigt tr-irktcr-acle rred brånr-
vir. Niir cle blilit bcr-usadc snrog "Pål sutecl"
iicl liLrnpligt tilllälle ut och stal mjölsiickarrrir,
sorn stod pli vagrrerr, och trndc'tsttrndont
ocksri ralor.st.rm clc inbjudra kiipt i B:istacl.
"lt:il srrrcrl" hade tr-e söner_. och cn av clern
gjor-de en mörk rr:rtt etl inbrolLslölsök i Hrlla
lirr-r. (liilclcns folk vakrracle enreller-tid av

bulh-ct, och tjrrven fick br-iitt att bcgc sig tlär'-

ifriin. \'[en han r'ågaclc ilte korrrna ]ren till
"l'ål srliccl" utiur tjulgods utan bcual sig tiJJ

el annan giird i Hallavar':r. \riil fi:rmrne bör
jacle lrln lir-siktig..t att ta ut ett ?1\ cle bl|inf:it-
tadc salsfitrstr er, klev in genorl finstr-ct oclr
tittnclc sig orrikling efiel saker- al vlit clc sonr
lrirn krurcle stjrila. EftersorD går'clsfblket lar-
lor sänkt i djup siimn, llckircles h:rn Lurdkotl
rua rried siLl bvte. En clcl al tjtrvgoclset ginrdt:
han scdarr i skogen vicl De jar-p. Nrir- grir ds-
folkel tidigt olll liror llonen gick ut lör- art
mjirlha korla, säg cle en riuclcr-lig figtrr sorn

srnög.. omkr-irrg i sLo5ier och scclau firrsvarttt.
Iiiier lite letandc hittacle går-clskarlar-na giim
st:illct och [jtLvgodset. 1jur,cn blcv uripen
och clömc1 llir sitt brott till 1ängclscstraff.
Elier altjainat st.?t11 1åmnrclc hau bvgcletr och
ernigr.eraclc til l .\neliL:r.

Nliinga herlslcr historiet beråltas om clcssa

m:in oclr clelas sirncr', sonrliga iir såkert san

n:r. unclle karrsle bat_a skr_öuot_.

Fattieprocent, fattigkassa och
fzittighus
Sorr rccllur påpekats lal clcn socirl:r skikt-
nirgerr lrilclipil malkant undcr 1700-lirle( och
intc rrinst urder tlen senar_e h:rlr':ur av l80(l
lalet. Föl att fi)r-b2ittnl sit[irlionen lirl dc fat
r:c,r lr..ti ,le. i, n l.rr rr| 171,:1.,rrttdric
sockcrr huclc slrlclighet att ta hlnd onr sina
lattiga.:r'1' I 1'lttigstr.rsorrra lick cle tibctrtccllaclc
en s:irrgplars i llcr-biiclclslurn och torl ellcr
rccl {ör atL ktrrrrra elcl:r i cleu gcrner)sanlrrlrl

öppna spisen. Sockncrts gårclar tut-adcs otn
:rLL fii se cle tltslagnll mcd nllt. f)c nresl ut-
sattu viir-clc s,jtrka och )rirndikappeclc, rirrkor'
och Iör-älclraliisa bam. (Jrn tiir'älch alna dog
irnan balnen blivit mlncliga, szi kuncle dessa

atrktiorrcras ut och blel cl:i ofta utrvttjade
son billig lrbctskr-ft. De gamla skrrllc i rcgcl
.,,r.,,rj:,..'r I'lrtt',t.r,,rr rr,ir \nrrerr ö\i tl,,{
g:ir-clen lick lbr-:ildlzrr-na fl\'t1ir lill "unclan
trgel '. r rrr

Dct inliittaclcs fa 1 tiBLilssor, clät- cl c sotn
hzrde kommit p:i obcstlirtcl eller-r'ar sjrtlia
Ltrnde fii bidrag eller-liina pcrrg;ar'. I Blistad
bcslijt nrar iir I 8 I 0 at L inrätta cn lirtti gk:rssa,

och eftelsom lonclmccllel) skö11es pa ctt liirc
clörnligt sriLt LrLnde rran rir- 18?5 köpr en
romt och blgg-n ctt fattighu5. En god inblick
i htn falligkassan dispouct-adc silir,le,lel l;ir-

mllr, om rnan l:isel cless r-rikcnskapsbiicker.
Ett tlpiskr cxcrnpcl pir lern solll bidrog till
inkonrsler-na och rilka poster-som stod för'
rrLgilielrl lämnas nedan. f)crr s1ör's1:r clelen
al jnkorrislelnl \ar I illH-odohallrr del f1-an

1'ör-eglicncle ir, seclirn tillkolr gilvol; banLne-
del. kyr-kans kollcktrricdel, sterbhuspr-occnt
rom dodsbon bet:leclc. bötesrnedel och ut
rrrrtirtq.rr lrrr.r'rrrr. I lq.ll' Ilrrr:ir :rrte t.r

stor-a cletta år, r'ar-för iirelskottet,'102 r-iks-

cirler-oclr I skilling... karr irerfiiles till niista
iir-s r-iiknirrg.lrl

Ett t:rcnipcl på hul sterbhrtsproccnterl
cllcl clc futtigls lnclel clebitcracles u1gör'bo-
ruppteckningcrr efter tor-pat ctt Anclcls Nils-
son iHålalp. Han clog den 2l:i uraj 18'18.

Nlilrn:rsle alving:rl r':u iinkar Elna ()lsdottcr;

souen Slcn och clottern Cilrlistiua. Den 7.juli
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Tabell 36. Redovisning av Båstads Fattie Cassa År 1842.
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Bankmedel
aitlektlrredel
Sterbhusp.ocent
Gåliomeclel
Husltyrcmcdcl
Böresmedcl

396:45
23:39

6:36
1:lJ

20:.15

l:00
0:12

454]03

Till LiDdgrens son zi 10 år
Tilt H.P Wimmelberes fiicka
Likkista tiil aflidnc N. Flsbji;rnsson
\{iaror till begrafning
Ibkelugnshyra till Schol Cassan

5 lass rorf !i111iuig
l/2 års hym fö. EnUn Olarder

26:32
12:00

2: l6
1:36
l:00
3:28

49:01

I k'h etl re.lorisa' de tiktigatu kolttodagen i ihsdaL, o.h dtillin!!, a6.andt inkonstct och utrift..r sant. den sannanlagda sun

"tan föt tubet EsleklitP m.|it.

förrättades bouppteckninSen. Eftersom
Christina var omyndie representelades hon
av sin morbror som skulle tillvarata hennes
intressen. Efter sig lämnade Anders ett hus
\'årderat till 33 riksdaler och 16 skilling,
diver-se hushållsföremål, "Enkans dagliga
säng", gångkläder och diverse annat. Dess-
utom ågde Anders ett får med lamm, som
värderades till tre riksdaler A11a tillgångar
uppgick till femtio riksdaler och tolv skillilg.
I skulder och gr-avationer, vilket betydde kost-
nader, ingick begravningskostnader (4:20),
bouppteckning och r'ärdering (l riksdaler)
och fordringaq sorn sammanlagt uppgick till

?3 riksdaler och 12 skilling. Sen tillkom de
fattigas andel och dennavar 1/8-dels procent
av tillgångarna, i detla fall 3 skilling.

En lag från år 1847 innebar att alla hade
rätt till fattigvår-d om de så behövde. Då bör-
jade man debitera särskilda 2l,giflsr till kas-
san, och detta kunde även ske i form av säd,
som sedan delades ut till de fattiga. Mot slu-
tet av århundradet inråttades fattigsår:dar, till
cxempel i Grevie 1BB5 och i Förslöv 1889.
Dessa utgjorde grunden till dc så kallade
.ilderdom.hrm m-n u' h \åra dag..rrs pen'io-
när-shem.
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