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IrI)n\åLdotlig oLll gåt1ggi|i. Ltntlcr lin tiden 1)a

ricrarle siillel all Lq)ara sitta diita u.nJörtnntet:
t\ lr.\ I !ål agli gu i) | t atbr)gark.ulturen s ;l enha nunar
erft)ar i Jalth tf iijs.lt, giiltggift?r o.h lLiitLkinat
a.h Bjät?.t.ti!i/1! )n hnrtsiiltltms grathögar I Pen tt
lt&niltgat Betlt IiibtLth, rlttg,lhaln. )

Det historiska arvet

Forntidens Bjäre
I.anclskapct på Bjärehallcir är pr-äelat al
rliinniskans pår'et-karr uudcr årtusenclel.
Retlan uncler:ilclrc stenåldern uppehöll sig
sr'ikeriigcn säso ngsboe n de .jrigare på B.jär-e-

halvön. De ler.clc fi-rimst av.jakt och fiske , där
de viltrik:i lövskosalna rnåstc'ht crbjudir
gocla fiir-sirrjn ingsmoj iighe ter. Insa arkeolo-
eiska fi nd hal dock gjorts i Norclvåstskiinc
elter clessajägarc. Det zir-lörst nnder cleu s:i

kallade atlantiska tiden (cirka 6000 3000 f.
Kr), som enstaka find av sterr och flintföre-
mål biir-jar dvka upp, exempelvis har en kor^p
rxa påtr'äffats i Finnsbo i ()stra Klrups sock-
en. Uncler- älclre stenålcleru biir-jaclc "jägar-
l'arliljerna" bli rrer ellcr miudre bofastur oclr
kLtncle clzirrrred hå11a huscljur och lirja rnark.
På Bjiir-ehalr'ön har nian påtriiffat flera bo-
platsel datcr-adc till cir-ka ij000 f. Ifu., blancl
arrnat i Apelr-r'cl, Slenstorp och \ralhal1.

\rår^a nor-diska firrfäder ör'ersick till ctt
plilnitivt.jordbruk i'ör unsefi'ir 6000 iir scdan,
mcn clessutor'r'r sarnlade rnan in cn t-ad fiuk-
tel och fröu av lilda artcr: bland annat var

dc I'ettlika hassclnötterna en vikligt tillsliorr
i dieLen. llnder bonclesLerrålc'lcrrr (4000-
1800 1. tir.' ) var Lloligcn vissa clelar ar Bjiire
halvön för-tfarzrncle tämligen ulest bcfolliade,
är'eu om ctt stort au Lal för-cmiil har- påtr'äf1ats,
fi-ämst \ror a\ steit och llinta men ocksi pil
och lansspetszrr.: Då jordbrtrket iuför-clcs be
hör'cles ornr-irden för- extcnsil bctesdrilt ocir
för'ttt bcdrila åker-br-uk. Skoeen röjcles
ll-?imst genoll riugbarkning fiir-att slapa clels
palkliknancle skottskog-ar- väl iånpacle för
bete. clels öppna partier sorn lärnpadc sis l'ör
oclling. C)cllanclet l)edrcvs på sma åkra1. sorn
oftast 1åe på lättbmkzrcle och s.jålvcir ånelac'lc

.jorclar: Det tidiuaste åker-blrrket !ar- ctt sii kal
lat litrrclrarrcle åkelbmk.'r Ytor- riij cles med

.jämna mellanlum och eal någla skörclar för'
i1lt diir-cfter lässas ilånelarie träda. De tal-
r-ika och snrncltals ganska sk)ra te.rasseftde
fbrrr:ikrar, som foltfar:rncle k:Lrr sprir-lu i land
skapct, \'ittnar snara.e orr zrtt l'tkcr-bI.uk var
cn r,iktig clel ar' brons och.iiimiildelsbefirik-
ningens tiilsörjning.
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I ircler-r ngr-e steuirlclcr.n präglacles sanrro
Iikt sto.a rlelirr' a\,Bjlirehul|ijn a! etr halF
iippe t ku1 t Lrr-lan clskap, nrecl ont\.aililan dc
skog, skottsliog, snår', gr.äsnrar.ket. och sntå
åklar-solr toss Lrllp ()ch la(les ieerr ntecljätn-
r.r rrr-ILrIrrr,rrr. Hirrill. tr.,r r ier ,l:rr Lr,l-r.rl

.jcracle uppgiliel om cle vlixlslag. soll rJlull
odluclc 1lli Bjärehalviln undcr fbrnri(lcn.l
Lårrningar_ a\' eDtllervcte fi.lin bonclestcn-
ålcicr-n hnr- påtliiffirts i när.irctcn al Lilla Lund
i Cir-evie sor:Len. I-ärnningar l'r.iiu brous:rlderr
aV skallijst kot-n och \.lltligt liol-rl har uPp-
tåckts i,\rgelsLlick i Clrer,ie socken r.espcktile
Scg'.eltor-p i ITols st)ckcn. f)essutom hlll- lrlur
i.lonslorp hittat llimnirrgar :u. skallöst kor-n,
enkornsvcte, elnJner och |li{.:losta clittcl-acle
till sterr.:ilcler-n. Trots de få 1\trtlc:rr. sonr rill
stor clel bcr-or pir alltför fri :ir-keoloe.iska rn-
gr-livnirrgar, finns clct absolul ingen anlecl
uing ?rtt tro, att cle |iixlslag solD odlacles p:i
B.jlir-chalr'ön ar,r'ck li:in dern sonr lirnuirs i
örr iga delar-ar Skiine.

L-)e tah-ika ur-ar'1tögarla ll-al bronslilcler.rr
ttder på a(1 Bjårehalr,örr vicl tlcnna ticl I.ar-

.jäuför-elser,is rättbclirlkacl..f lkt och fi ske var-
Drturligtlis en r,ikrig när.ingskiiila, rren del
är'hijest rlolist att odling a\: saidesslas och
an(lra n) tro\,ä)iter- bidrog lill atr .ler ble\ goft
orn fiirlr och att befirlknir.rgcn riiirmcd kuncle
ök:r i antal. f)en vegetabiliskir stapeilödln
bascraclcs lirLvudsakligen pii odlacle s:icles-
slag, soln föfetr-ädesvis utgjorclcs av elkorus
och erutnet_\etc ltndcl.steDåldcrn och a\,
Lc,r'n rrrl le. t,rutr.-Lr.ll j;irrr.rlde,n

I il'c.rgiingen ltrellan brolrs- och.jänr
älrler-D för-särrrr':icles klimatet. och dct blct.

l3

kailar-e och regnieitrc, nr)rmar-ker breclclc ut
sig. liksonr skog:rr al bok. I)-jlrrcn, som fiir.ut
hacle giitt trte nlist:ut hcla it.ct orn. hade liit
dct irlll sviilirrc atL li\ttäru sig- \'intertid. Bo
skaper rlåsLc stailas LLndc..len kalla perio
cler, riclt cletta iDnebzrr dels afi rtran ruitste
sanrla in rillrä(klist nrcd vinrerfodcr, dels all
slol-zr maingder gö(lscl krL clc tillvar-a1lrs. Det-
1a vzu- fi]rur siittnin lrcn liir den kunske störsla

.jorclbrrrkst ekniska Iör.biittr-inscn rrnclcr jårn
ålclern, liimliscn alr':indirrrdet a\. ö-öclscl på
åkr-alnl.' Tlliclespcr-iocler-na ktrrrcle där-ige-
lrom ulinskas, o( h brolsiilderns vandl.andc
:iler.br-ul kunde snr:c cssill ör'c,rgi till ett ur-
n\ ftjundc av per-nlalrcnta ocllingsarcaler. clät-
iikenegal-na (i :ingar-nl) stältgsllrcles ilt. Dettzr
bör ha skem niigon oring Lurcle. (lcn serrare
clclen ar'.jiiln:ilder.rr.

I)et filtls llott oll snbara läntnirrgar eftcr
Iolutideus Bjär'c bor: I Barkåkra sockel har.
rnan liLrrnil fier-a slcn kaurnrar-gr alar-, hälikis-
t, 't , r lr dö:,rr. , rernr 'elr i. i \Lrer r,r r p. .\nqcl
rulri, ,,' lr \.,llr,rll. I ,r .kep1,..riirrrir q.,l rgr
ch a ine ter lling och tr-c ocll cn llah: meLe r-

brccl, hal belarats nrcllan Sliittaröd och \'liis-
inge. Raullstenar finns på nrånua pl:rtser..
l,lincla:il clc båcla Gilltasrenrrna i Bristad. dc
l\å stcniu-na pi erlr,lältet licl I{ors ki,r,ka,
Kostenen i Ranalp tich Hailten bclisen sö-
der om Ångelsbzick.

Bjär'ehalr.on är rik på lrimrinqar frirl
br-onsrilcleln, liarlfi)r- rllt pä grar,högar-, skål
gr-opsristningar-, är'err kalladc ilr.kvau-nar, ocl.r
["rrrtirl. rkrrr, rra..er. l), nr.ilriqa qrrn-
liöq.rr:r I rlr ilr' l:r nrnr,r,ler,.ncrr,l, .r.rr

sirr största fiir-ekontsl i dc tre rroLra socknar.
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na (ir-elie, \''ästra Karup och Hor'. Dornur-
r-in gar'. förnr odli gen an1 lgcla un cler jiir-rr
:ilclell, firurs bluncl lunat i Svcnstrcl och på
glarlä1tet \11ebjär i Vistr-a li-er-ups socke n. S:i

på Bjärehalvön rniits står'rcligt firrrrticl och rlr
rid."

Medeltidens Bjäre
l-Inder ticlig rnedelticl tiilkom håradsindel-
ningen. När lct rrirn intc cxakt, mcn i liung
\lrlclcnrars.jor-clcbok Iriur år l2lil år hårads-
indeLring..en genomfijrd. lIå.ildet birdc' fl era
fimkLioner. Det bildacle ettjulidiskt fö ,alt

rriugsdistrilit irronr lilkct dcn diimandc mak
ten utö\,ades a! hiiradstinget. I Bjäre härad
lnnns trolieen n,å tingsplatser-, en i Hov orh
er i Clevie, rneu oru cle biicla tirrgsplatscrrra
anr,iindcs samtidigt är-oklint. Häradet lar
också den administraliva enheten för både
kulgirrlilkten ocir kvrkan.'

Shåne-bymas upphomst
Acn om dc älclstzr ortnamncn uppkom lirnut
lL,re ntr,lellidrr. hr''rja r .rr ,1et rtr qiret .rtt
r n, r lclr iJ.l ,t n lrrg pr .rr trrtrt. ' pl,.r r. .om ji r n

iilder-sbosättningen. Studier har \,isat att .1e

tidiga rnecleltida blalna ofia anlacles på nra
platscr_, ntcn ir-rom sanrna Lesur'sområde sont

Lrtlvttjitdes ar, jiirnåldcrsbclirlkningcn. Hur-
j.irr,.rl 1, r'r. 1,,..'r \ilr nr q.rri.er,r,le ret ri irrt,
s:l lryckct om. lindelvikingirticl skeclcie dock
en fiiliindrirtg och bvar-na llck crr allt fastarc
str'uktur.r

()rs:rkclna lill det1i1 kaD \ar.a all de1 bör'
ja.le intöras sk:rtteI oclr skrlcliglrctcr till dclr
hör'diug:unakt som sir småningom un eckla
clcs till kungamakl och ör'eiorchracl aclrinis-
trttiol. Böndcrna ålaclcs ocks:i att bich-a till
landers kr-igsmakt, den s:i k:rllacle leclrrn3.'s-

sklldigireten. Niir detta ligcle rrrrn:ir okärr1.
rncrr vid vikirrgaticlcns slut, omkring år 1050,
lar i lar-je fiLll gr-unclen lagd till det medeltida
samhrillct.

.4gostruhturm
Dct rildsta onnlimnalldct a\, Bjzirc hlil-riir
li-ån clen gotiske h istoriesktilaren .Jordan es,

solD på ir00 talet skr-cl ctt \,cr-k onr c'let lirnd
larifrjur hrn rrcnadc att gotcrna härstan
made. Söder om "Hallin" bodcle "Bergio'
(Bjiile$or^) och liinllre söderut lirnns folk
som kirllaclcs "Thcutus" (Tjuteå$or) och
LioLhida (Luggtrcldc bor). "Bcrgio" betrak-
tacle han som ett eget folkslag som bodclc i
en sjä1vst:inclie småstat.r' Det anses att den
skånska socken,rr galrisaliolr en var genom-
förd pii 1070 talet, vilket stärnDrel viil lned
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uppgifter fi-ån Adam av Bremen. Ungefår
samtidigt bvegdcs sockenkvrkorna i Bjärc.
Kyrkorna i Barkåkra, För.slöv, Grevie, Våstra
Karup och Hov tillkom alla under den stora
skånska kyrkobyggnadsperioden på 1100
talet, det vill säga ungefår ett århundrade
efter det art Skåne bli\,'it kristnar.lo Enligt tra-
ditioncn skall många av kyrkorna ha anlagts
på platser, som redan under heclnatid var
saurlings och offcrplatser. Den pådrivancle
kralterr clå der e;llde sockenbildningen rar
kungamakten. Tillsammans med södra Hal-
land ingick de två nordvästliga skånska hära
derna i ett 1ån, som på 1330-taler förvahades
av den skånske kungen Magnus Er ikssons
moder, Ingeborg, men som formellt 1åg un-
der danska kronan. Ingeborg blcv tvungen
att förpanta Bjäre och Norra "Äsbo för 1000
mark silver, tr en år 1341 sålde den danske
kunsen Valdemar Atterdag södra Halland,
Bjdre o, h \urra Å.bo rill Magnus Fril.sqn
lör 800u mar k silrcr. Är 1300 årr I rog. hel,l
Skåne av Valdemar Atterclag.

D?t anse,t all ortnann
sam sl .tar på (indelsen
-\tu, exemp.lti! F'örstitu, a)ttör o(:h
Hemtnetlöt, är bLantl de allf,a likJ.tta och
skulle l nna härstalnna Jiån 2()0-800 e. Kr
Namn tum .tlutar på inge, sam l?hder rlutsen dlir
i.nn.månare bor. nnses också tnra m,:ckit ca.n.ln. d,inn,månare bor, rnues mlcket (nrla o.h
tillltatnna Jiire aikingoLirlns hörjan. Årtukn artger tleL
tidigaste skriflliga ornniinnandet ar b\n i bcuarade
doltu ntent ( eJt er Mo e n ).

20

1500- och 1600-talets ljäre
Dejordegendomar som ägdes av ärkebisko-
pen i Lund sammanfördes i län, som förval
tacles av en fodermarsk eller- ridfogde. Enligt
PalLebc,Len år l5l0 be.rod Bjår e ar nå11ri-
liga Jän, Angelsbäck och Barkiikra lån. Till
Angelsbåcks lån hörde {ueotvzi eårdar och
till Barkåkra, som var.någoL stör-re, ett trettio-
tal gårdar Är 1558 fick landsclomare.]örgen
Tidernand lämna sin föriäning, och i stället
skulle gårdarna utnvtqas för am förse tegel
bruket i Båstad med ved. Brevet från kung-
liga kansliet hade följande innehå11.11 "Da
Kongen I'il bruge en teglgaard vid Bodstede
till Kiöpenhafns Slots Bygning, kan han ikke
lade ham beholde det lilie Engelsbech Len
paa 9 Gaarde, eftersom de ligger lejlig for
Teglverket; derimod vil Kongen til Erstat-
ning unde harn Li.löls Lerr. Der ..ir vilr arr
påpeka att detvid medeltidens slut inte fänns
någon adliet ägd htnudgård eller sätesgård
i Bjäre härad, men gårdarna i Barkåkra län
1o6.1'1 sn1.111ingem alt hilda stnnlmen i

Engcltofta uods.rr
Ur de äldre.jordeböckerna Iiån 1500-taler

lramgår det att b1'arua i Bjäre härad hade
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uumngilna ikral ocb iiugar. l'å åkrarna ocl
lades r:ig, korn och havre. Det fiaurgiir också
ittt rnångl åkrar-lämpade sig br,isr Iör odlins
a\ halr-e, och troligen oclladc allmogen ock
rii kiil. bo\ ete och iir-tet-. I santband rned clcn
clansk:r refoLrrrationcn är lir36 cbrrgs c'n stor'
clel al kvrkojor-c1cn in till Lronarr. Dcssa till-
ginglu kurrdc sedan doneras, för-l:inas eller
sriljas r,idale till ldeln cllcr anclra per!oncr-.
L)ctta innebiu iltt Bjärc här-ad fick sitt försra
s:ite|i på 1630 talct, anlagt ar, riksråcler (}h-
r iel lir-usc. Bönderna klirgaclc, men clel rtr a

iroclsct, Engel t ofta siitcseård, etablerrclcs
ändå, och urånga av bt'arna i Bar-kiikra socL-
err liiDr att liega helt ellcr- clch is lrncler siitc
ri, t. Ralerrr ll-tr till rtpl'lÄr,rrr'l-t rrr ..ite.-
giir clcrr Engeltofta r':rl clen .jolc1ör'elför irrg
som iigclc rLul qenolll trc skilten rurder pc
r-ioden 1621 30. Kr,r-kan innehaclc cn skrrd-
går'cl i Barkzikra Il'och ett anurl andr-a sår'clar
i so< knen. En sliudeår-cl r:r en gzird d:ir biskcr
perrs iimbcLsman bocLde och Iar-iIiån ltiskops
llirrct :ichlinistrelaclcs och bcskattldes. l)cssa
gar_dar korn cftcr- r-efolrr:rliotre ll i kt_oltans
ii3o och utujolcle grtLncleu för clet onrLrirrg
.rr It;.10 lril,l:rrlr.rrllrrl u,,d.-r f.rgrlrL,ll. \r
l6irl r'ar Enilcltolia gods upptagct i cleci-
nrarrtjo|dbokcn, och site|ict bcstod clå l|
trcttiosex insockrics vcckotlagsbrjnclcr-. f irtalt
fanrs i sockncn femtioåttl girrclar.rrr

I)cn dansLe ktrrrgen Christian IV utslindt:
ar- lii22 err bcfallning atl pni!rcr-na i rikel
skLrlle bcskrira sina socklll och insäntla ledo
gör-c1ser-n:r till rleL kulglig*a kansliet. Err clcl
al dessa, så kallaclc 162,1 iirs präsLrelationer
finns beviiradc, bland annal clc frin Bjär-e-
:jockrl llrllil. L,nliet pr'äs rr'elatioDc l_na fllnDs
clet i För'slör'nio b1,:rL ocli fi'r-a ens:rrgiirclar-.
i (l-elie r iu rnotslar-zrncle siilt or uio och clla.
i\rlistra Kar-up sc.xton lespektilc ser och i
Hol ch'a br':rr oc h tvti cnsantgår-dar-. For-slirl
och (irevie hadc gcmcnsanl pt äst liksoln \'äst
ra I.ilu up och Hov. Anlirlet blar och gårcltr
skiljer- sig fiiirr clct antal sollr nrges i clen
sveuskr jordebok, sorn rrppliittaclcs iir I (i62.rl

l)etta kan bcro p:i att ntan hacle olika ultp-
llrl tnitl g oltl I acl ctt br, t ar Del r ar :rrrgcl:iqet
ri,r d, .ren.l.r rrrrrr,li'11r, r, rr.r .,tr\e,'\,I
.("r.|åqgrrirrp.-rr i'l-rr , rört,r,l, Irnrirr', 'r.

Bvar-na på Bjärchalvön t:rr r^elltit't sm:i och
låg tiitt, rncn stora skillrradcl r-aclde melian
olil<a sorkn; r'

EnliuL 1662 rirs joldebok vzrr andclcn eår--

clar'sorn ligcies ar':rcielrr cndast toh procell
p:i Bjrir-chah'ör'r. Aveu klr-kojor-den r':rl obe
tvcllig, nio procerrt a\ B-alda1na tillhördc
kvr-kan. L,ndast i Grcr,ie lar kvrkcrjorclen ltc
t\'.lande, där sjuttor ar'åttiotr,å går-clar r:rr'
klrkohcmnran. B-jilcliah irns sti;rsta b\' \.zrr
\'rq, l.h;i, (. -,1 irrte rr r,,lrc;ir rr:ttorr Lr.rl

clar-. Agof ör hr'rllanden a i Bark:ikr-a sockel
a\r'ek nrark:urt ir'ån clcm i de iiu iua Bjrir e

socknarna. I)elt höga anclelen gurclat-sonr
ägdes al ldcln - (i3 ploccnt ber-odde pri alr
rnzirrg^a bvar i Birr kiikr-er socken val irelt cllcr-
,1, lrir rrrll-' .rrda l-rrq.l olt.r .r'r, ri.

Se du anertitt o ch by ordning
Bjärc hiiracl viu-uncler treclelticlcrr och äncl:r
Ii-anr till borjan av 1300-ta1ct cnclasr rill el
Iinga del rrppodl:1t. Stora clclar- :r! haircirr
ulgiordcs al rrlmalkcr-, där det inte farrrrs
rrzigon beblggclsc och clär regetationcn be-
stod ar gliis, buskar'och rriigon eång enstalir
triiclclurrgar-. Endast pir åsen och cless slutt

Tabell l. Bystruk(uren i de lranordliga socknarna
enliet iordebokcn 1662.

F'rsl,', r,'\r, \ l,.rup H,\

E t2 8

s2 lo{t +i
;,t i.l 1.0

.17 !.,'3 72 I / I :13 :),rri
20 1!) 63
-r2 3t 1;
2l r I
11 l:l

Tabell2. l'ördelningell av hemman i Barkåkra socken
eDligt 1662 års iodebok.

.\rrirl b\ir i

.\lltalgardar ll
Clrirda, /'b\ .l.ti

I lcnrm.uislirl lrt6 1,'lJ
r,i rkattchenrnan 56
!i h!nohcD)r,,,D :2

-':;friillchcnlnir l:)

enhclc'r Il (x.nt

t6
l)

l
56
,!:

?0 rir
]] 3 i/S
I 1i2

63 3.1 I/2
100 :,3 5,'8
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ningar samt på höjderna nårmast norr om
Våstra Karup förekom någon skog att tala
om. Mitt ute i dessa utmarker 1åg, som öar,
enstaka byar eller oftast klungor av byar med
sina åkrar och ängar ingårdade. Ute på ut-
marken betade byarnas kreatur om somrarna
under uppsikt av byherdar De gamla vågar-
na slingrade sig fram från by till by. Såsom
ågostrukturen såg utvar bönderna beroende
av att brukandet avjorden i viss mån samord-
nades inom byn.'t För en friktionsfri sam-
varo inom en by var det därför nödvändigt
med fasta föreskrifter och regler. Byns all-
männa intressen måste skyddas mot direkt
skadeverkan såvål utifrån som från de egna
bybornas sida. I Bjäre härad stadfåstes dessa
regler och föreskrifter i en byordning år
1594, den första i Skåne.rG Det säregna be-
tråffande tillkomsten av bestämmelserna år
1594 för Bjåre hårad är dels arr en nämnd
sammansatt av femton bönder från hela
häradet utarbetade förordningen, dels att
denna förordning gällde för samtliga byar i
håradet. Följande gemeusamma angelågen-
heter reglerades i byordningen.

1594 års lryord,ning i Bjäre hcirad
l Först skall alla mäns gården för fredande

vångar och ängar vara lagligr täppra allra
senast dagen efter S:rValborgs dag och alla
led för fredade marker iagligr hängda på
samma dag. Den som bryter häremot och
turnes lörsumlig skatl hava Iörbrxrir rill sin
husbonde en enkel daler och till irusbon-
dens fogcle en tunna havre och till sina
byarnän och gmnnar en tunna ö1.

2. Desslikes den iom haver kalvhage ellel
hästhage innc i fredade marker skall på
samma sät lagligt göra samma hageräppa
till förenämnda tid och dag rlnder samma
böter som skrivet står.

3. Desslikes skall icke heller någon nabo få
insläppa lösa kLearur i fredadevångar eiler
;nqar. \arl,en klo\ cllF' ho\: ^, l- i.le \el-
ler släppa hillade kreatur lösa. Vem deta
gör haver fdrbrutitsamma bötersom lölut
skrivet ståI.

4. Men når något djur av fäladsmarken olör
varandes inslipper mot dens verskap, som
clet tillh6rde, då skall därför inga böter
urli. om h".r.rrax råder bor dårpa. rren
sker-det med hans vilja, då haver han lör
brxrit samma böter som förut skrivet står.
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5. Men dock skall det icke vara någon nabo
förnekar, au han må ha tjudringsrätt på
sin egen grund, men slipper det (djuret)
löst och gör någon skada, då skall den,
som ägde Eudringsräften, betala sarnma
skada efter danemårs värderins och där-
med vara kvitt.

6 De\likc\ må hc er inecn truqga p: dnnan\
lotbkifrade grund, den som påträffas där-
med haver för-brutit samma böter som
skrivet står.

7. Desslikes skall ej heller någon nabo upp-
giva fredade vångar eller ängar förrän alla
nabor samtyckr därrill, så atl den faftige
må få sin höst i hus såvå] som den riki,
dockska)l ingen fåförsumma sig på gI'rnd
av lätlja, utan sot och sjukdom eller annat
lagligr förfall. Den som uppgiver haver
förbrutit samma böter som förut sk vet
står.

B. Desslikes skatl utväljas en olding i varL
grannelag, som skall tillhålla alla naborna
löreskrima villkor att hållaunder det straff
som förut skdvet står.

9. Och skall der srå alla nabor frift med tre
eller f'ra av naborna att panta dem till
rätta hos varandra, och icke därför vara
hemfallna år några börer i någon måfto.

1594 års byordning reglerar framför allt den
så kallade vångafreden. Med vångafred av-
sågs fredandet av de inhågnade vångarna
och ångarna under tiden mellan sådd och
skörd. Det ålåg byalaget atr gemensamt be-
stämma när vångafred skulle införas respek-
tive upphöra. Den som släppte in "lösa krea-
tur" på fredad mark skulle betala en daler
till markägaren, en tunna havre till "husbon-
dens fogde" och en runna ö1 till byalaget.
Den valde åldermannen, oldingen, skulle
underråtta alla bybor om vilka beståmmelser
som gållde och se till att bestämmelserna
efterlevdes och att böterna beralades.

I 500- oth 1600-talek oftinlsår
\r li63 urbrör Nordiska sjuårskrigcr. lja-
nuari 1565 brände svenskarna under Klas
Kristersson Horn Laholm, varefter trupper-
na gir I söderur. Bå'Led och Ängelholm brän-
des liksom llera byar och herrgårdar i nord-
vä'tra Slåne. - Bvgden lrcl åren känning ar
pesten under 1560-talet, men hur farsoten
drabbade Bjäre finns inga uppgifter om.
Sjukdomat skatter och krig satte emellertid
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.inl spiir-. -\- 1i)0,1 Loustatcrade klu r!cr, s()rn
ilil hctte (lhristian I\'. a (le1 i Bjrire hir acl
lanris "en hcl hob jor-deorrc böndergaarde''
\onr stlitt ircle i :illtal. och lar-ifr-iin clilfi'rr'
ingrr aliJilter- till kr-on2ur ul g::it.

l-lvgsanden haclc ticligar e skapat s\'år iil
lrctcl licl Sliildcrviken oclr n cks lta vali t clcn
\iktig2lste orsakclt till Lrrrrtcr-tuns nccilligq-

r rq.' L l,;2',l,ler t1r'1.. r ,l1,r,,l,l, rrrer 'irr.
. rr'r n:i :rrr'lr.r 1,1.r'rcr. ,,, lr Lirr.rn:rrrrr, r' i

I3jlir-c hrir-acl fick bciulilingen att tillsarrutrans
tnccl fijr'stiincliga sockertrn2ilt utae(h lirir selt-
cler sktrllc kurrlir lrejclas. 1630 hadc dct eiirr
\ii Lingt. alt ]rönclcrna i\rejbt'. N{agnur.p och
ir, 'rr u, lr Lill" ll.rlr lr, q.ir,le rr.,l.rirrrirrr,rr
llrtclsillet däriör ntt. jordeu iir- clter' år "för
cllillas ar sau". Krrngen gick nted p:t (lcltltrl
begårlu. och till e\ctnpcl OlLtf Börgesen i
\ ejbl lick sitl luudeille recluccrirr me(l fcm
.klippol koln. cu hah tlrlnl halle och cn
lrah galt.

Nhri.sjrrkan gr-:rsselacle i Skäne år I6.15. Der
sligs irtt kr_catrr|err rkrg sont flrrgor_. uten tlli
böriclcr-nas leprcscntanter i IiirPenharl rr kln-
lecle sin uiid, iick man slar-et at1 ba)ti(lcnt:1
slLrlle hrilla gelrcr i st:illel iirr rriitk|e:r1ur..
cflclsom getlerrra lar intrnrLrra mot rnrLl- och
klirlsjrrkan. fJirntler-nir litacle på r'liclct ot:h
skirflirclc getter, rrrcri gctrerDa åt upp de spai
cla ckplanLolua det liktigasre träshgct för.
blancl arrnal skepps och btobrggc. Reger
iuucn lörbj<iid cli hclt sonika sctskörsel. ocll
biinderrir fick:ita rrlrp sirra maer-a gettcr-.r1,

NIerr lacl sorrr fitr'<tr s:rkacle m\ckct stiir.e
e.irr'I, r,rt rI, t..t.,,, lr .r:r . rrri..r,irr.r-rr:
s(rri sidana rikuaclcs 1672. 167i], 167.1. 168.1

och l(i38. l.ficr- i\r- 1(iiiS blev dct rrre|ligarc
:rtta ir- Died lcrr- r':r|je :iI allt såmre sköt-clat.
Excrrrpclr'is 1åg srrirn kval i nriq l694. och
sziclden Lrdör-clcs vid rriclsonrnrar Regrr och
ktla fiiljdc. och ilnurr linteln il öt in licL
ililll llugga dei grijnil säde|. Spunnruä1 trt
clelacles tiil folkct. inte rrrindle än 170 000
lLrrttror tåg och korn, lttelt det vill inte till-
r-iickliet dii ctt helt lirlk slalt. År' lii!)7 konr
littoln:r i milliorrtul och åt rrpp viLd sorn såcl-

clcs, så atl.jorclcrr liom att ligiaa sr':rrt, cliilirr
Damnel "(lct stola s!l111il iirct".r0

1 600-talets hrig och försuenskningut
Lhclcr 160(ltalet r':rr Dauuralk och Sler igc
stlincliet ifijcl mecl varatrdLa. De srerrsk clans-
ka Lrie sorn beliil I3jrir-ch:rhtin rir fi-arrlör':rllt
det si kallacle 'IIor-ns klig", srurrt l(rrl X ()rLs

la\s ocli I{arl XI:s kr-ig. Iiärurbar-t liil Rjrir e
blcv tlct slersk clanskn klig sorl utkånrpacles
16.11]-.11-r. lirrclcr- lecLrirrg ar' 1ältnr alskalk ( irrs-

tafllor n angrep ocll h:il-jade svcnsli:r tnlpfer
i cle clanska Skirnc lanclskapcn.,ingellrolrrr
för'sr':rlacles i tibnrali 16-1-1 al sn:rpphan:u.
uncler' Berrlrt NIånssr-urs ieclting. rncn staden
intogs och er srcnsk gilluison placeraclcs
(lzir-. Iirieel birljacle fi am och tillbaka. rren i

oklol)er 16.+.1 llirnnacle hulucldelen ar clc
dullska tnlpl)cr-na Skårrc. Enlist clerr tidens
nrilit:ill sccl hacle cleri slensk;r:urnin iiit.sii-jt
sig pir vacl lanclet kLurcle erltjucla. cler vill siiga
tiingat befirlknineen :111 llctliln skalt och lclc
rcra pro\ iant. Fleclerr slöts i Rr'örnscbr-o lir.
1U'15. och L)annrar k lick rill Srer-igc blancl
anl]al örcl llilllna Hallantl på lrcttio ar..]l

Derr 30.janu:u-i 1653 srlrtacle liall X (]us
Lar det iklisshistolieri sli omnlacle tligct ör,er'
Bilters is. f)ii clel cllnska rnoLstiindct nåslarr

S l a l t n A n ::tl tutl rt hd ae\ klr \ uh fiit1./ t a d^ å t.lt i ll iga
lrinlrt unlo lt.sirn\h-dan.sltn Ingtn otlL bränfus t)ll
slott rlrhr ttul rit 1673. ,\tad.\lr;ri llgkrtta tlngs in tit
1117 ot lL .\ ttgtlhoLn Jitlt li t.) \tttt.u.\ \ot \taLl fötsti)
1t67. .\ttdttt kuntb rlii sahta u!1)tlklat liing.\ Si)
galatt. l)t)t iild\ta b.i,tu d. hettun ii!n Angtlltolnt
titutlts or dan:It Iartag)4t .J. fl.jtt på 165(lt lrt..
I'ri dot skissartatu It)ldt)t s\n.t t)t l)4iirt.i,all i nat\ \o)l
lnli{at hlitrit ftå}) tl lensk si'?t1ska hrig4 161)
lt.
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f*
\!u olJcji]ltligl, kundc s\ eDskat-lt:1 t\iltga ftarn
e11 f1e(lsl\'tal i Roskilcle santnra år-. r.ilkr.i
bleurcl eurnlt innebar-utt Skine, Blekince ocll
Halland rillli'ril Sler iee.:!

Ar- 1675 fiir-cle li.rr1 XI Srer.igc årrlo irr i
kri-. 'ler rr.r r.lr- lrir Ltrar,,l,..rLrr.q \-,1, r.
lårrclelrra oc h l)irunnrk. Ii-iset rrellan Sve_
.iec och f)iutlniu.k kotn atr firr-as i Sk:iDe.
dirat nirnrnel clct sliiinska kr.ieet. I För-siijrs
pr:istg:trcl lick allrnoeeD dcD 20 epril l6i7
:ivl:iqga cn tr-ohetslirr slikr:Lrr till .len s\eltske
lungen och relka fii-ltt bekinrlr:r srrapl)
Iranruna, 19 år.clier-lieclcn i lhrskilrle. \I;in
ri:rruladcs i pr-:istglir-clen fijr-aLt nrecl namn
eller born:ilke uncicrleclinit tr-olrc tsfö r-slik
lan. Sarrnolikt var cler inte rniinga sorr sjiih a
krrnric skr'ira silt nauln, rtrcl pr-ästcn lracle i
för_r'l'ig slr ilit rrarnrncl och tlct rar. bru-a att
sätla clil bortr:ir-kerr:r. Dcn {ueosjrrncle ;rpr.i1

1678 lrrereps .irrcelirolrn av en .lllnsk kon_
tingeut p?i 700 tlan. Staclel ilit.sveraclcs av
en rrrincir-e svcnsk slrrka rurclef ll.:fäl av r \,tt_
'.. \t,lr'\\, t.Br,,r L Drrr,L -,.rrr.rr, ld i,-.1,Ä.
stnden och slöffe (lclel a\' svcnsknl.lta slogs
ihjä1. mcdan korrrrnerrclarrtcn och rrågr:a
svenslia soldilter togs till f:ing.a. f)anska gr.c
n:l(l.jairer sarrc clir-eficr-sraden i brancl. irh
euclasl tt e hus, llrristeårclcn och kvr-karr t-äcl

'1.,1-.. \ ,l rr, rlerr i I rrrr,j .ir lrj,1r.i,,,r,l-.
inga lancl:u tr-iiclelset:

-lohaD (irllenstier na rLtnzintrrcles pii hosten
I 67!l Lill ccner al_-rrr crrör i Skiine. nrelt hal
clog r-cclan pli sorurnar.cn I680.f)e1 bler dcn
11\'till:jatie ge11cralgu\ erltijr.cD, RLltpel- I.oll
\schcber s-, sorn fick gcnonrlirr.l clet Lrta.bc
tarlc liir sverrskniugsprognlltlnct. I Iln gjor-cle
.lct effcklirr lncn samliclisl iiirsikris.l. hrea
.irr. r.iql , , r .krrll- iJlar.. ,rr:rrr ,5(,,ric
skrrllc rrrrilirr rnitet sLilpas rrrc.l rcsrell al.Slc_
rise, \'illicl blalcl nrrnal bctrclcle ;rtt sr.ensk
lag skrLlle -.tilla, ult.lcrvisrriltg skulic beclrilas
p?i s\ellska o.ll grL(lstjåtisferra skulle 1lt1ja
svensk ku-koor.clling.

Leunadsuillhoren på I 670-tald enlist
j o rd rc u n in gs prot oh oll et
.]or dr-c.r rrin gspr.otokoller fi-:in rir- Itj70 liccl
sine biakler.eel.()ss int r.cssatr ta rrPph.st r iDe.:rr
,,rrr till..,rrrlrr n, lr I, rr..,l.ri,l(,rer rHj.ire
htir-ad r icl tidel litr' o1er s2i1ee1 rill Syeriil-c !r
Pe slLrtct lrl l660-tlrlet r.ar- clen srerrsll stalerr
liler ör'er att r aciikala itg.ir-clcr- rn:iste r itltagas,
(l:i clc't gälI(lc firr-r.altr ir r ?.cn al Skrine. Lrn
nian örc.llLilLr(lrlcct skulle lt.clas fii clen
:jlalnsku ekonorrin pii fötter: Firrclcnsktrll till
salles cleu Skiinska Kontnrissiorrcl". sorr
unclcr :ir cn 16(i9 70 Lrtiiir.clc eLt ontfattillcle
..lr tr I rr. rr.rir !,ili.l..||r.l ., k,,rrrrrri..i,.
rr, r riir.:r r,.'1,..,rr,,1, , tr\1,,, irll,,r,,rrrr,.i,,rr
Iir lljilc hiir acl. sonr fick riil uppuilr att cr.an_
ska skattcliige n jtreetr pi llondcherumilllcn
och rrtarbcLl en. j( )r-deboli. F.ficr. err in Llochrk
t ion IirJjcl sji1r a jorclr-evninespr-otokolIcr
rnecl clctaljcr-lclc r.ecloeör-elscr. 1iir. i.ar.jc u:ir.c1
i Rjiile tr:ilacl rrrcd biir-j:rrr i \.ristr-a I(ar.rrps
sockell. lJessa bcskrivninear inlecls nrecl
rranrrupltgilier- p:i clc böncler sorn llnLklLCle
gar clcn, kotnplcrlcradc lle(l ulipgiliet orn

,\B(. hii ItDtu litlt :rrt
littlLlad till ?| t10ttt
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\öner-och clrångal, sout falrrrs på giu.len. Nil
li talar orn gåt clar är-dct fråea om skattetck
niska går-dscnheteq sorr kat brukas och be-
bos ar'ända upp lill fen böndcr. Hur dessa
olika hushåll i praktiken lunserade iuorn
clen gir,na gårdserrhctcn let vi inre rJr\ cket
orn. I varje firll tvcks det inte ha ftjt ekornmit
'i:',n l.rrrrrrr.jrr r ir.ln'.k rr1-rp, lelrrirrq J\ qdr-

clens oftast mlcket ringa arcal, i medeltli
1Lr hektar

Jordbruhet
.\r kastrrinsen val på 1670 tzrlet oer-hör'r liten
i.jårrfiirelse mcd liu-a rlaqars. Detta bcrodde
clehis på, r'acl vi iclag bctraktar som ålder-
clomlieajordbrtrksnrctoder Bjäre-börrdcr-na
plir.jde rncd år-dcr, som dock r,id den ticlen
r ar.jrirnskoclda. \Ian brukrclc ofta sina kor
.oltl dragal e, cftcr_som stutar' sak!lrclcs sii

3ott soni helt i här-aclct. Bönclelna ur':incle
inga ardr-a gödninesrnecle) iirr natur-girclsel

' r< h tårrg. Nzison stör'r e rrärrgd göclsel blev
rlet cmcller-ticl inte pii deri tidcns eår-clar', och
'olclalna beskrcvs solrl torra och stcr-ila. På

1r'Lrrrcl a." fodcrbristen måste man stincligl
rlakta ör'er-skottskleatur-cn. när lilttent stod
:ilt- dijt-ren. Den ir-liscn besådcla ar crlcn i
Bjär'e lar i rrrcclcltal knappa rio tunnlancl per
.lir-dsenhet. N'[:rn oclhclc kor-n, r'åg oclt h:rr-
: e. iblaDd bo\ctc, samt årler, lirr (hiir-) och
:rarrpa. Siclen €lav saill?rn rncr'än tr-eclje ellcr

j )rn!an,i JaiL al, tlulu)'
.,;Antdr.s.så gall nn htlt i
ii,iin, hiinl. I 600-ttl|t r
'tiltr lirh Iih.sotrL :ettnr

'rlnnta splinna k ,.t

trn lranfti tagncn
I /na: lJjät H.nb\gls-
t.nings roh)ti. )

{iirde kor-net, clet r.ill säga en tunn:1 trlsä(le
gav inte rner iin tr-e eller fvra turtnor i skirr-cl.

Når dct blcr, nrissr iixt. r'ilket även h cks ha
larit lallet nncler' flcra år på I {i6(lt a1et, rnåste
clct ha inneburit slilt och trrnbiilanden föt-
mär'rniskor och d.jur På Bjär'eha)r'on fanns
stor-a och vidsträckta betelurarkcr-. Bctcsmar-
kert cllcr- fäladen var^ \'anlig-cn gemensarr för'
I)er-a blar, och boskapsski;tseln har', alltseclan
hrsamhällets uppkomst, spelat cu \ikris roll.

Shogshrukc.t
De störstir skogarna lanns pii Hallanclsl'iscn
,r, 1 rl, s..lrrrrrrirrgar. Kurrrrrri..inrrerr r'lirrrlrr
clämtijver enclast \dlehrrlts skog i \riistra l(lr
nrps sockcn. Enligt kornrnissionen skulle
flcrzr skogal i lrär-acict ha förstör ts uudcr
krigsårer. Givet\is finns clet rnirrclrc skogsbe-
stånd pii skilda håll, sorn gcr vcd och stäng-
sellir-kc. och sår'ål ek- sonr bokollon har llLfi
betvdelse som f()dcr rif slinen

Fiskct
Fisket, och fi-ärrst siiller clct silllisket, spelircie
cn liktig- roll firr fiskar-befblLningeu i Torc
kor. *'rrr lr.r,l, ll.ler .,,rrr lr.rr rrrltrir irrq. rnerr
även för-dc bönder i llir-aclct sorn bodde i
rrlirhcten a! deu linga kusten. Fö rlom sill
ii.ket r.rr Lrrfi.ker i R ,r'r-.' ,,, lr Ärrnrp.rl
bctvdande.
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