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Bjärehalvön vid 1SO0-talets slut

Bjäre och den agrara
revolutionen
I Norclr'ästskåne inleddes bondesamhällcts
omvandlins i slutct av 1700-talet, men den
gcnomlörcles framlör allt undcr 1800-talel.
Der ma.tr Ir,. rrrit en l;rrr.lstr.l lnen !alllti
digt skr'åmmande ticl för bondebefolkning
en, som inte bara deltog i skeendet utan
spelacle en avgörande ro11. Konsekvenselna
av den agrara revolutionen skulle bli ornfnt
tandc och leda till en radikal föränclrinc al
såväl bebygqelserrrönster som kulturlancl-
skap. Skifienas genorrförantlc i Bjäre hårad
var förhållandevis sentjiimfort med i andra
delar av Skåne. Söderslätt och Lund-Lands-
kronaslätten blev tidigast skiftade och först
scnare Osterlen, Kristianstadsslätten och
Är-rselholmsslättcn. Följclen av enskiftets oclr
laga skiftets genom{örancle innebaq att bya
lagets betydclse minskade, och att hägnads
sk1'lcligheten övergick fr-ån aft ha var-ir bvns
gemensamma angelägenhet tili att varjc bon-
de fi, k lragrr;.irra, qna jgor. \ idar e spr.rng-
des byarna, och nästan hrilften av Bjäre giir
darna blev tringirde att flvtta fiån byn ut till
sina trya ägor I Skåne var uttlvttninesskylclig-
heten relativt hös, framför allt i slättbygden,

i Malmöhus lån i genomsnitt 5? proccnt av
gårdarn:r och i Kristianstads lain omkring 43
procent.23: Men sirrnmanlägrning av.l orcl-
bruksmark och delning ar,utmzrrken innebal
samtidigt, att \'a{e bonde själv fick bestäurma
hur gården skulle skötas, och att cle driftiga
och initiativrika fick skörda fi uktcrna av
p;orda irrvcstcringar och sitt idoga slit.

Mellan årer.r 1815 och 1890 fördubblacles
antalet böndeq behovet av uppodlad mirrk
blev allt stiirre och nvodlinsen, sorn r,isscrli-
gen hade påbö1ats långt tidigare, rog fari.
Följden av ökande befolkning blev också irtt
hemn.ransklpningar blev vanliga. De gick till
och med så långt i I{ristianstads län, att clcr
fanns hcmman som bara orlfattade 1/5t-6
mantal och drir-äsorna endirst uppgick till
7 % kappland (0,2 tunnl:rnd).':s:r

B a m årin gm n a s för änd.ring
Dc nåringar som utgjorde bascn 1'ör bonde
befblkningens försörjning på Bjärehah,ön,
det vill säga framför allt r,åxtodlins och bo-
sl.rp..köt.el. rne'r,'r'ks.r viLtiga hirr,ir inr'l.rr
sorn fiske och smirskalig handel, kom an
drastiskt liiråndras. En successiv omlägening
avjordbruket på Bjär^e resultcrade i att ar-
kastningcn markant ökade under senarc
delen av 1800-talet. Dctta möjliggiordes tack
vare irtt cn hel rad tgrara förår'rdringar arr:im-
rnades och gcnomförrles av bönder-na. På
1850-taiet introducerades n'ir och rreskiftes
bruk, och på 1880 talet förekom våxelbruk
på så gott som alljorclbruksmark. På mindre
än ,10 år hade alltså Bjäre-böndcrna ör'ergått
llin, n.ide rillräxelbrul rned flerårig risr
följcl. En radikal omlåssning av växtodlingen
kLtnde genomföras tack vare att an\'åndning
err av handelsgödsel intr-oducerades omkring
1860. och att vattensjuka åkrar dikades. En
allt större åker-areal började anr'ändas för
lbderväxtodlins, och i och mecl att valleu
blev ett markant inslau i växtI'öljden kuude
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iirclelpr-ocluktionen ilrka biiclc klalilirtirt och
lgantit:rtivt. De'tta inneb:rl isir tltr.:r deu
et-äsplocluccr-arrdc äneerr ruinskacle i llc
nclelse och i stor utsr r':,ic kr ring ocllatles r4tp.
Nra \ aixtslitg intr-odLrceraclcs och pr'ovaclcs:
på 1700 talet bör'ja<le potatis :1ll o(llils, oclr
pi 1800 talet plovadcs Iör'rrtorn klilcl och
tilrotej exclllpchis linsel ocli licker. (Jcl

lingen ar soclicr-beta blel lijnsam och toi: hil-t
i slrrtet ar' llJl)(ltalet. tack \':rre t11 kollilnulti-
kationcrna h:rcle b)ggts Llt o.h betorna krrn-
(li n.r'\l,rrrrr.r.'il rn, k-rl'r rrL, ri \rr1, I

hoLr.

D en tek ni sk a utu e chkngen
Iildcr llJ00-rale1 skcdde också err onrlirrt:ur-
rlc lantbnLksteLrrisk utlecklirrg. BjileJtiirl
clcr-nas lrernmatilh'elkade år-clcl och pinnu
har\ aI cr'!uttcs a! f:rbr ikstilh e|Laclc ploqar-
och Irrlvar'. Iilket ltcclfiir-clc en efliktivar.e
jor(lbcarbclning. \risscr-ligen ha clc (1.O.

Stjclnslär'd stirltirt crr labrik fit tillvet kning
al jordltr uksrcclskalt lcclan :rr- 1303. nrcn
slnnolikt lick clessa r cclsknp liteu spridning
irlancl Bjär-es börrclcr', elielsorn de var fil
Ilillnndevis rlvla och titqjor clc cn betldandc
investcrirrg. Dct lar fötst p2i I3(j0,talcr sonr
excrlpeh is cler fabrikstilllerkadc plosen
sloe ieenorrr pii Bjilehirir irrr, iivi.n orl err oclr
;rnrrarr plov- h:rcle kr)pts ricligil e. Ljnclet se-
rrarc clelt n rn. 1800 talet rLlvecklacles ancha
r-cdsklp sorrr uncler-littlclc skirlcl, sl:ittcr och
tr'ösLriu g. Sliittcrm:rskincn intrrtrlrrccr.acles
på Bjrir-chahi'rn rrrclcr- slrrtet ar' 1800 taler.
ocll Llngefä. sarnticliet bilcl:rclcs dcn fi'ilsta
inutr-ösklilenirrgcn i Hor. Sl:ip och hjrrlri.if
s:rn börj:rclc artr'änclis i slutct av 1800 talet.
S-jrilvarliuuale oclr sjzih bindale birlaclc spri-
clas i Sk:ire pir 188G och I 890 tale t !'r och pri
Bjiile urrdcr- l!)0(lralels försra dccenlicr-. hr-
köp ar labr-ikst i11r'erk:rcLc jor-dbrrrksr-cclska1r
kr-är,cle etnellerticl inreslelilr gslepital, ocl) cn
rild sPzlr-ll:urker inIlittaclcs. för-sL i Biistacl
18i!). seclrl pri lSTOlalet i Glcvic och Vistr-a
Kalr4t.

\lckanisering ar'.jor-clbnrlet och nl ocl-
litr',.r, (rril irlr, 1,. t lt rrrrlÄr 'llr rrrr l',,rrrl.-
belölknirrgcrr slapp m:ilga trurg^a och rråkiga
.rrrrrr.rrnl'-il rr I r:rq.rrr.:r,,||r.trrl:rrrr., rirrg

17(i

err oclsii inneltar-ctt llillskat behol ar'och
c1:ir-rnecl rrinsl<ade k()stludcr för arbelsk.af La

(iarkl (2000) .liskuterar il-riecsdillningen oclr
kornrncr-till sluLsatscn. aft ålmilrstouc sii
länge cn onrfaLtlrrclc nrrrtlline pågick si ncks
rrr:kaniselirger "inte i lijrsla h:irrd h:r r':rlit
ar-bctsbespar-ande'. och avsccnde jordbeal
betrtiug skrtlle fiir liutlringnr-na lv r crlskap
ocll lll llclsnletodcl_ snarast ha il)lcburit en
ökning av jor clbmksalbelet. Gilclcl koltslitle,
t.rt r.,1. r, .'t. In rll'rrrl. rlr, l,,ll rri'rgrl r.rr
nrer srssclsatt l]recl rilicr-br-uksa|bete cirl<a 1870
lin hundrafcrrititi iir-Liclig:1e". Orr ()aclcls re
sonerlang ocksii lil r-clcrant liil R-jtirc, r'i1ket
jag tr-or-år frllct, sir är'det inrc siir-skilt rr-olier
atl beh()\ct a! arbelskralt i.jordbrllket pii
Bjire clr-astiskt nrirrskaclc unciel l8fl0 ta1et.

\lcu hrrl korr clli tillgrineer pi ar-bctskr-afi
att piivelkas av utlandlilgcrr? l,i Bjär'e lar
tun anch-ingcn n:istan ciLrbbclt sii stor i lör hiil
l.rtr,lF I i I 
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lirr-hela r-iket. Nlellan rir-en 1860 ocLr 1910
rrrjnskade befblkningen rrccl I 500 pelsonel
i clc tle nordliga B.jrir e soclnelna pil gr trrrd
.rr e i-r.rtiorrerr O.rl, rr Illcrrrrr'.,lLrtrcl
vru ieradc, o<h clet r ar troliqcll r)ti:urgr {aktorar'
sorn pärerkaclc utfhttnilrgeu. L,n ar gt rrncl
orsalerrra lal säker ligcll srllrielletelr att sliul:
fir sig utlourst hetrnta på oltcn, iirskilligir
uDga rnäll cltiigrer-ade lör-:rtt slippi värrrplili
lel. ( )( h cn annar r olsak lar de ntårga n ktcn
sorrr cir-krrleluclc ont Illr l:it1 (lct gick art tjåni1

Pcng:1r och bli iirr-miisel i Arncr-ika. \ricl slLr

tct ill I ti0il talet r:rr' 1r olign is r.llelLer lir al
utlirndrilrecrl liåD Bjlit-e pi clet ltela tagct
irrre tilir-ricklist oDifilttiiDde fiil att raclikalt
liDd|a clen sociala stnlklrlr'elt. och dessluanll
hadc inclrrstr-ialisclincel knappr p?ibiilja$ pri
B jiilehalr'ön, r irr för' bchrx er ar, ilclustr-iarbe-
tar c r al låsl. Diir-fiil lar- s:rnloljkt Bjrir-c tbn-
far-ancle err fattieblfid ricl sckclskilr.et, dlir.
rr.r'l r"l'e\lttrir .,,t t\.,,t lli k lirrr,ira.rq p.r

tillfrillicajobb i och utalför'jor dbr-ukcr.

De n1a ntiringatna
Slnlmanlilget l_csulter_:rtle alla dc agr_ar-a 1ör'-

zindr-ingar rra i att jordbltLket cllcktiliseracles
och :111 ill-ocluktioDerr ökaclc. Dcnna atkast
lirgsa)kning gil\ ett ailctskott. liiilnst a\ splun
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må1, till arsalrr, rilket för bondebclblkningen
p:r tsj:ire r .in trrr irrnchar rl \u. ( r{{i\ ir\ct
grine fiån självhushå11 rill ökad penninghus
hirlhrin g. l(om rn cr-sialiseringen avjordbr\rkcr
innebal bland annar alt Bjäle-bönderna lik-
solr ö\'r-iga st'enska bönder iDtc bala sålde
sitt i)\''clskott utan ocks:i köpte både konsrur.r
tionsvaror- och procluktionsmedel, som cx
cmpehis hanclelsgödsel och labrikstillvcrka-
de.jolcl bruksredskap. Nlen ibör-jan ar, 1ti70-
talet minskaclc efierfrågan pi'i sparnmå1, då
otllinsel blev olönsarn pri grrrnd ar,iikad kon-
kurLerrs och impolt r\,billig spannnrål liålt
Amer-ika. Blicle den korurncrsiella svenskzr
brirdsädcsocllingcn och clen irrkonrstbr-ing-
andc har,reexpor-ren till England drabbades.
I samband rncd plisfallet p:i spannmål ökaclc
prochrktionen av kirtt, mjölk. smör och ostrN:
och sorn cn kousckveus av ökad dju tålinine
steg autalet kor i I{ristiaDstacls lån med.10
procent under peliodcn ll.l70 00.!rr,Pi Bjäre
blev följden av clert nrinskadc elierfråeau pri
spannnrål an arrimalieproduktionen ökacle,
lilket lcd.le till am nrcjcrier aulades på 1ii90-
talet (se ucdan).

Fisket i Sliälderr,iken och Xa[ef]afl \.iu en
r,ikti g firr-söininss- och inkonrstkiilla för
blrnd annat birndema i de kustrrär-a Bjår.c
byar-na. Pir stränclernas alLliirrnir.rgar bvgg-
des cnkla hamnal och liskeboclar.. Dct farrus
err hei råckr bärpJatser och l-rskelig.cn utrrrcd
kusten från Skcpparkrolien till Bäsrld. För-
utorr höstfiske cl'ter sill 1ångade man under^
anclra årsticlcr-tor-sk och flatfisk. Vicl 1800
lalcts shrt började cme)ler.tid Iångstcn ar.fisk

För nll iifu njölhu*astnil.!e. imporkru-
l.et cn sl l)^(ithting Jd.s4 har t)ll En!!d
taftu t897 lin,k! Jt(in ön lr.rsc:l.. Duna
burillningaar l.iitt.g: Skått,l enda mt
letta. sla{ uh ul+! k knrL! l911 till
210 ko4 )2ljurar ach r:)fiu 1ta ungllLLt:
(llt. ttr 7,a hnsrnt 1920)-

att urinska. Under dc 1'ör-sLa dccennierna på
1900-talct hade dcnna binärine i storr sätr
förlorat sin betydelse för bor.rdebeiblkuins-
cn, d:i vrkesfiskar-e började beclrila rrålfiske
med större rnotordrilna båttlper För.lusten
av denna binäring var-inte bar-a av ondo, d:i
l" 'rr,ler n.r nrr krrrr,le:Prr irrli.er.r.ig l,a r.irr
odling och cljurhålllirrg - er.r nöclvändigher
orn clc ville fiilja nrecl i.ien snabba ur\:eck
lingcn inom.jorclbrukel.

Skogen haclc skövlats fi-arrför zrllt unclcr
1600- och 1700-talet; detvar ont om \,cclvar
för'många Bjäre birnder fick ägtra ritskilli!:a
clagar' åt att blvra lor-v lör att ha niigot at l
elcla mecl. Kronirns gamla bcstårnmander iitt
ör'cr "ekskogen" upphor-clc på l8?,0-ta1et, och
clcn errskilde markågar-cn fi( k räm a1l lösa in
ckarnzr. I s:rrnmallag-t lemtiocn Bj:irc br ar
inlöstes ekskoeel, .)ch bi'rnder-na fick piör-siigt
tillgiure till ckrirkc, iven om de flcsra elalna
knappast gav tirnmel, som dög till husll,gge
och skcppsbvgger-i. Dct Yar. först pä I 860 tale I
sonr lämplig mark börjacle bes)rogas i Bjär'c
hårad genom själviorvngring, sricld och plan-
tcring.

Når det srcnska iDdustriszrrnhiillet växtr:
fi:rrn under 1800 talet-s andra häLft. toss;ubers-
kr-alien fi-ån lirndsbvgdcn, dlir der filnrrs sotl
.ltr undersvsselsama. NIeD industr.ialiserinscn
i Bjäre börjadc uöra sig mårkbar lilrst vid
sckelskiftet, är'cn oll dct lanns ctt bfiinn\ins-
I'r:irrrreli i B:r:r.rd or lr err brrqqrri i.\rr{rl
hohn på 1860-talct.23i Ourkring 1870 errrn
clades Dala t,tllspinneri, sorrr riilvcr-kade tygcr
och filtar. Kring sekelskiiiet, niirmarc be-
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stämr 189?, {:r-undades sockerbruket i Ang-
rllrulm r,, h lx,r.' -ej, r icnrr i \rrgellr,,lm
och Förslör'. som srildc mf iilk, srnör och ost.
Under el periocl tillvcr-kade rrejer-ict i Fårs-
lör, också "Bjäresvlt".':"f Ar,en el stenindust.i
hal fitrnits i tsjäre. På fler-l ställcn länss krrs-
ten bröt rnan sten ur-det fast:t berget, och
man utrl)'ttjacie ockszi dcn rika fijrekomsten
al klappersten. Eri stenkloss anlatlcs år I ll99
på Pii:rrps allmrinning, diir man anr,åudc
Llapperstcn. I Båstacl br-öts ster fr-ån sitrtet
av 180O-talet. Fabrikcn. Båstads N,Iakaclam-
fabriL, uLskeppaclc ända in i moder-n tid srerr
fiåri hzrmnarna i Båstacl och Torekor,.2"!r Det
är emelierticl först under I900 talcts förstr
clecerrnicr som inrluslrialiscringen tar falt på
Bjiirehalr,ön.

Vad hår'rde rneci l:urclslapel i crr rislttqd
som Bjäre, uår byarna sprälecics,.jor-dbnrks
marken disponer-ades om och r,:intodlingeu
1örårdladcs? \rar-B-järe fortlarande eu ris
b1'gd vid 1S00-talets shrt? Under 1700 taler
donrinera<les Bj:irc :rv \'iclsträckta, oft:rst träcl-
lörr tå1.,d\lr.rtkct, me,l.,rr ,'1, r r, i \tort v ll
r.r' lol ,rii.erarl rrrrrr Lr,rlrra. lil.,,rrr irr.ign-
äugcn. I sambarcl mcd Iil00-tilets agrara
re\,olutior ökacle åkerareirlerr successir.t pri
pJrurrd av nlodling och lbrbåtrracle bruk-
ningsmeLoder Bara unclel peliodcn 1870 till
1890 ökacle iiker-ns aleal med 3 .100 hcktar.
mcdan ängen rninskzrtlc i motsvalancle grad-
Niir det gäller trtmarken så har torrrnossanra
lisselligcn brukats, merr rnlinga har fort
fnrandc krar sina ur:sprung^liua karaktiirsdrae
liksom lissa slrandångzrr som belats scdan
"ur-minnes' ti(ler. Trots intensiv uppodline
under 1800 talct så uteior-des bctldande de
lal av I3. järehalr,ör'r fi)rtfilrande av betesrrar-k,
mesta.lels bestricndc av trådJös ljurruhed och
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cnelälacl. Vid slutet ar' 1800 talet r,al stora
delar av Bjäre skoglösa är,en orn 1åmplig
rnar-k hade börjat bcskogas på 1860 talct. Arr
bcslara Ii:igarr om risbYgden fortlarande
fanns kvar Iid slutet a\, 1800 talcr air inte låu.
da r,issa ch ag i landskapsbildcn var beståen,
de, sor) torvmossnr. trädlösa vidstr'åckta fai
ladsmarker och strandänqar: Mcn samtirligt
innebar derr zrgrara revoltLtioncn. att clel cl-r-
minelanclc iltslaqet i landskapsbi lde rr vlrr
e k-r br.:cl ien hrl\rlliLt :rörre onrl.rl ninl;l
tidigar-e. l)ock kom det "srnåskalig-a.jorclbru-
ke1" i stort setT att besrå på Bjärehalvön iinda
in på 199G1alet.

\'Ien för'iindrinsen av bonclesamhålle t var
långt ifrzin 1örbi, strukturomvandlirrgen av
"rrrodcmärinserr" skulle lbltsritta i iikacl takt
uncler M00 talct. .Jordbrukct skulle komrna
att anpilssu sig till dcrr for-tsatra lelnjska ut
lecklingcn. nyrt sortmaterial skulle sdllas till
btrndern:rs 1ör fogurrdc uenom växtfirräclling.
errs fi-amslee, och inte uinst föränclrades
den sociala samhällsstruktriren. I takt rnccl
an samhället industrialiserades och urbani-
scringcn iiknclc, så minskirdc jor-clbnrkers
bctrdelse i ett niltionalekonomiskt perspek-
ti\, - li iin att.jorclbrukct med b in ririnsirr hade
utgjor-t,10 pr-ocent zrv bluttouationalproduk-
ten lir' 1870. så var r:rrotslarande siffra vid
första nirldskrigets utbrott ungefiir cn Ijärde-
dcl.?1"'

\{en clerr allt mer accclereran.le Lll\:eck
lineen pii 1900-ralel rir cn helr ann:!r histo
ri?l. ocll om ni li'isar-c är intresserade r\' 190G
talets rationalisering ar jorclbrukct och cless

följclcr-, så villjag varmt r-ekornrncnclcra N{ars

Nlorells bok 'foldbrtrkct i industrisarnhiil
le r"
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