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Från 7700-talet fram till skiftenas
genomförande

Bjäre - ett utarmat härad
{r \ ct clier gång-na seklcr pråeladcs i hög
.r acl al anllocl och srält. Det lal intc konstigt
.,tt Bjäre var ett uLalrrrat h:ir.ad efter 1600
-rlets uriinga clalsk svensku krig och de

.r eusk:r trupper-nas hårjningal i clc danskir
:kline-lanclskapen.

Fö!aktlieen måste Bjäre-bonden r.ara lite
.r nrinqsvsslarc firr atl kuuna liltrår.a sin fa-
::rilj. Det gällcle att urnvttja de tillgäneliga
'-\r.r\' r'll.rPi rrlL,primalr.;ll: löl lro'll \ri\t-
,d1inq r irr- krcirtursskötse1 och fiskc liktiga

::rrlag i allmogels firrsölninu. \recl för upp-
.irmnilg ll boningshuset och för matlag
-.ing pri spiscn Iar-svrir-att 1ä tag i, då skogen
::ll stor-del skör4ats. I stället fick boncleu sr,ct-
-.r! plr tor\rrossen 1ör irtt skaffa tot-r' att elcla

nrecl. Råmateri:rl til1 redskap fick han hirrta
i skottskosen, clär marr hacle rillgiing till klen
lir-ke. N'[ed trrdra orcl. bondejorclbnrket var
humdsakligen iuriktat på självhushåll, det
vill såsa att llården skulle franståll;r de pro-
dukler sorn istor-t selt bchör'cles för clct dag-
liga lir,et.

I börjarr ar, 1700 talet firnns inorn Svcriges
nuvarande gliinser ungefär 1,4 rniljor.rer
inncr'ånare, al r,ilka unseti'ir ilttio pl-ocent
ti I I h ii rcl c j o rcl bru ka r-b efol kn i n ge n., I D ä-
tidens bondesamhå1le for-mades av lrr,qerren
skapen. och på grund av böndenrirs sed-
lauerätt var f<ir-ändr ingarna lelativt små. I cle
fyrir nordliga Bjäre-socknarna ågclcs och brtr
kades-jor-clen till stor clel av skatte- och kro
noböndcr-. -A.r' sammanlagt 276 gårdar-var



fyrtiosex procent skattehemman och tr-ettio_
lle pro.elll kronohcrnman. Arlasrningerr rrr
låg, dåjordarna var magra och bruknings_
meruder na ålderdomliga. på qrund ar lod_r_
britcn måste mrn srändiqr .lalra är, r_
skottslreanu en.

- ..NIen 
förhållandena i Bjäre skulle knappast

bli nry, krr brirrre urrder l700,rrler. Ånr,,
skulle Sverige utkämpa krig, det Stora nord_
iska kriget, då Danmark försökte återerövra
\kjrrc. höldp-'ren slrrjle häda iSLårre. nri:s
riixr ur h nödår slulle drahba befollningen.
Frårr att ha varir er.r viktig och centml del i
Danmark blev Skåne elt pr-oyins i utkanternir
av Sverige. Enligt min rDenins är åtminstone
Iö$ta hälftcn av l700-talet firlh av umbåran-
den och lidanden för Bjrire-bor.r _ döm själr,!

Vem tigd.e uad i 170}-talets Saerige?
Den svenska odlade jorden l,ar indelacl i
skatterättsliga katcaorier, som kallades jord_
naturer Tre jordnaturer- förekonr på ii00_
och 1800-taler, närnlisen skattejorj, krono_
jor d och fiålsejortl.r5 Skattcjorden ägdes och
bmkades huvudsaklisen av bönclei och de
benämndes skattebönder, eftcrsom de be_
talacle skatr för sina gårclar Kronojorclen
ägdes av kronan nen brukatles till srörrc
delen av bönder, krolobönder. De betalacle
avrad till kr-onal, cn dåticla motsvar ighet tiil
arrende. Dessutom var delar- at,kronojorclcn
upplåtcn sorn boställen åt pråster, officerare
och civila ämbetsmän. Kyrkan disponerade
sedan ganrrnaltjord som anyånts som bo_
ställe åt praisrerskapet och dessutom vissa
hemrn,.rn. \nm \.it Jv5ala lör präsrerna. ar._
lönitrS. Sraren hade.rållr ris.om qarrrnr lör
attjorden enbart skulle anväDclas till kyrkliga
ändamå1. Till skilluad från annzrn kronojoicl
kunde den.jord som clisponerades av kvrkan
därför alclrig såljas. AcLIsstår.rdet hajc r,id
I 700-ralers biidan ensamrätt till lrälsejorclen.
Liksom kroncrjorden brukadcs frälsejordeu
till störr-e deleu av bönder, så kallacle frålse_
bönder-, som betalade avrad. Frålsehemma
nen ingick oliast i större eller mindre gods_
bildnirrgar, sorn bestod av en hunrclsårJ och
r^ånteskvlcliga bondgårclar. Mecl ticlen blet,
det allt vanligare att cnskilcla fiälsehcmnrarr

28

genom försäljnir.rg kom att hamna utarlför
de eg_entliga godsbildningarna. Råntan på
ett frälsehemuran bestort av antingen dags_
rerlcrr. n.rruraprodukrer rllerpengaro, h då
olra en kumLinarion ar der.r lre rålltelor_
mcr. De bönder som bodde nåra hur.udgår-
den betalade yanligrvis en större del av sin
riinta i form av arbete, medan de bönder.
sorn lrodd, Lingrr 961 s.lreralad( en sröle
del i pcngar. Frälsebönderna hade i allmän-
het ingen sådan formell erkänd besittnings_
rätt, som kronobönderna fick under slrrrer
ar' 1600-talet.

Indelningnerket
Under mitten av 1700-ra1et var ungefär 90
pro(errl r\ jor,len o, lr qirdarrra på Bj.ire_
hahön .kar re- eller kr o,,rhemman.'En,ilrig
inråttning vid denDir tid var rusthållet. so;
innebar att ett antal skatte- eller kronohem_
man befi-iades frårr gnudskatt i utbl,te mot
nll dp atr\lrlladc ot h underhöll e r\||.lle
m, d lrJsr ,,clr örrig Lris\urru.nrinq. Bäl
gr-rurden till r-usrhållet var följLrnde.

Genom Iiarl XI:s r.eduktion blev dcr nlöj_
ligt att lulllölja der sl.stem för avlöning ai.
ärabetsmån ocl.r militår personal sorn inlör
des på 1680 talet och som går uncler uamnet
indeiningsverket. Ramarna för sår,äl der.r
svenska krigsmakten som den cirila adminis_
trationen lzrdes fäst, såsom dc skulle bestå i
när-mare tr'åhundra iir, der vill säga fram till
1800 rilers w rr.rre d,.1. Van bärjarl, rillrimpa
sä kallad ir.rdelnir.rg-, som innebar att varje
ärnbebman eller oJlicer erhöll räntorna från
ett antal henman sorn iön. Bcfattniugsinne_
halalen, clen så kallade inclelningshivaren,
skulle sjiilv uppbära räDror-na fi-ån de akrLr_
ella heurrranen, men hau var i lag lörJrjuden
att öka uttaget uröver \.ad sorl stocl i forde
boke n.'11

Deu militåra delel av in clclningsverket
otrt[.rttadr. lör ur,,nr :rrlc,rringar der milirära
lrelåler. iren r usrhall.r 'c,rh der ..rärrrliga

knekrehåilet", det vill säsa underhållet iv
soldater och båtsrnän. Inclelningshavarer.r
för'sågs nred ett bos(ålle mecl tillhör:rndc
.jord, som han själv kunde bt.uka eller arren_
dr ra ur. lndrlnineen lölj.le beIdIIrriIIqln.

:l r: :i: > ::a:: (Jn

rt;r, : ::,t i:,irde
q;lt :,:: :r::or f
lc::---::, R-r.ihål
{-!:-: .,:i: iron
Il-l:::!i:::-na I

;iil: r.:a ira,derhö
:r-:q ir:::-iIn:tr
Ei :: --:ii:Jl ocl
lnno :l- -:_ ',:r det
-:a :':: :r,i=ckliq
*lg :*r:-:-:l:<n. D;
:= :-.-::.-- tillerl
1;ia!i.-i::ii henrl
rd-:I::;a-- !'-ll-ar bc
fr!5, _:-- :--:Ihalle
]lnr!-:i-i-.:::e3 \ar
I-*:i- j.- : ri\+ irif
{|--- -:::l:i Da de
le --- :::ielninqr
{ia - :r :::=,lllen O

r:r: --.---e --e till l,

! "r :. iic ind,
lr------ :acie lan
+:-:-=-.:.r: tills r

--r'* :r: -::. Itr-o
- : i:: :, rli inte
{c.:, ::'- d.,nan bt
rn,Li:-:: e- rr brre.
-*g:. -'<:l.ra der
if-:-!-r. a::ca:Onl I

{.- - 
-<: e::öil krr

]l--\_--::::iIi-
-*,,:, :ir-å.tra

raat::-::-enre, dä
:r.-::: a-:!--iall !o

=r 
- ll.jr.:.kulle r

Tnf-: :. a-i- ruai !
r"r,:,: 'i:,,e h;rn h

:t:_ :.:1 :-, :-jrt sLttt,
_-l.i ::,:::: '5land

.::, :::i:] ':n iråls
igi- zr -ie ::- hade
:|tu- __ - i,tm fö
ril-s::: ::'- tr-,lcefa

I iVltalea ojiirc
- -, ..::,a<: råilal
. - ..-,. L::l \lI



Il,ir
.På

rda
ior'-

3f-
sirr

ler'.

:rtc personen- Ortt crr kaptcn atanceracle till
::,ejor. neclför-cle cletta eu n\ , störr-c bo-
-:.ille och r:intor fi-in aldrzr och fler boncle-

' lrrrl.fll. Rlr\lll;rl, t:trtrr l,;t . tt....:tura
.-atte- eller kronohcmrlan befiiacles från
-r'rLndskatlcr-rlt i utbYte mol att de anskal:
-,rle och unclcr-höl] en rlttirle urcd hlist och
,\ r i!r krig^sutl ustnirig. Ilerlmlnct kallacles
:.r crt lusthåll och ilr chalaren rlrslhällarc.

inre sällan Ilrr-clct sr'årt att hilta eLt hctnman.
. r'.,. rrllr.i, kliqr .ro r ti,. .rrr llnni dr,rc.l
.i{ r'ustninqen. Där för'fdrckom det ofia att
:it nrsthiill tillerkiincles räntan ocksii fi-rin
:-.illiggarrdc hcmman. så kallaclc augments-
:-.trnman. vilk:rs börrclcr srilcdes lal räntesktl
::iql ti11 rLrsthzillet. Till skilluir(l frirn inclel-
:r ingshalaren var- nrstirållar-na olia bönclcr
:{.(1arl ar- l6E-+ sliftades cn lap om årfililr bc
.irtningslitt 1t:i de kronohenrrnarr, som hör.-
,le Lill irr dclningsve rke t . det r'ill säea bacle
\r orlol-usthållen och de helnlran vilkas r-iirl
'.,r skullc S-å lilt liir iit irrdclninsshavar crr.
\r cn pa icke inclelta, irl klonan beltilhtzr.
:renrmlr-r hadc l:urclborna i pr':iktikcn cn "be-
.itLrrirrgsr-ätt tills vidiue". som dock inle rar
, - et"'l ,l.rc. Ir.r,,rr,,l'i,rrde..rt. lrr.rrruing.

r'iitr var dock inte olillkollig uLall szlttcs lu.
'pel orn kr<inan hehiivcle hemnanet lör för'
..iljning eller bllc. Iir-onobonden kuudc som
: egel ör'crlita clenna åboriitt tili cnclast en
.rrringe, efielsorn srirden oltast inte tleladcs.
\t 1789 elliöll kronoböndenra en starkale

rresit trringsr-ätt.
I ill r'rorch'istla Skånc förlacles ett kaval

icliresemeu te. drir- r,ar-1'c kavallerist tilldcla
Lle: ett rtrsthzill soni bestod av ett ant:rl går-
r1:rr:"' Dcssa skullc tillsalrmaus fdrsc soldaten
:led bostacl. mat sarnt foclcl till hästen. Dess
'-rton skrrlle hau ha en sulttllta pengarj sorn
l "t.,rr lr:rtr :L,r,rerr. Rr..rh,rll- Lrrq, ri:er.r-

cLc! endasl bland krorro och skattebiinder.
och e1'tersoui fi iilsejor-clen, clet riil sägajorcl
rigci av adcln, hade sii liteu bcn dclse på Bjär-e-
h:ih'ön, så kour förhållancler,is minga kar,al
1cr istcr- :rtt placeras på Bjår'e gårclarna.

1700-tc ets ofdrdsår
I rrovcmber-månad år I709. dri dcn slenske
kungen, Iiall XTI, haclc förloret slaser vid

Poitala och scclan llltt till TrLlkiet, passacle
der clanskc krinsen, Frcdrik t\r, på alt för-
sirka iiterer-iillr Skirne. Den 28 febluali 1710
:urIölls cle clurska tmppenra norc'lost orl Hel-
singborg ru'cn r'äh-ustacl svcnsk armd undel
befäl ar guvelnör- Nlagnus Stenltock. Dals-
klrnzr gal lik:r fiil dcu slcnska iilerrnakter,
och dcn Ijärcle mzrrs hacle cle sisLa clanslia
soldilter-Da för alhid lånuat Skzine. När-derta.
cleL s.i kallacle stot a lordiska klieet slurade.
Lrpphirrde en kraftmätnins som hirtle pågirrt
till och fr:in unclcl hundrafemtio it-. Det
enda resultatcr av clessa kr-i{:t blcl att de båcla
llinderna hircle förlor-at sin ltaktstlillning.
Fruktrusr ir-cl:r lal cle följdcr som de biiclir
fölkcn hade cL abbats ar'.rs

L-ncler åren t7l0 och 1711 härjade epicle-
mier:rr' boidpest såväl bland soldaterna j ciet
svensk dansk:r kt igct som blan.l befolkniug
crr på landsltvg|lcn och isLiclelrra. Pcstba-
cillen iilerfiirclcs till rninliskan h-ån sjuka
r-åttor-r'ia loppor-. Det rtlistc ha r,:u-it en fiuk-
tans\'airt plilgsrlnl sjLrkcionr, clå den srrittade
inom en vecka fick hiig leber, firlssllt-rtning-
al o.h en irtcnsiv sjL rkdorrrsklirrsla. \Iellan
ancL ir och li'mre dagerr bröt sedan bölclelrra
ut, smairtan.le och blår-öda lvmfliirtclslull
nader iarmhiilorna, ljtulsklrna och pz'r hal-
!erl. L,rL.1\ de.nr ttarl, r;r der la.orrr i,r, 

'
lcvde.

I april 1711Lonl pestcn till no1.L\iistr.a
SkiLnc. tsv efier'ltl smittades ll oLs att rD\'rtdig.
hcter-na qav bcfallning orn säkerhetsåtgär-cler'.
I.jrrni 171 t hcmsökte pcstcrr Bjärc bm \ran-
tinge.?1' Dct lar \rantjrrgc som ch-abbades
lrird.r.t. mer ärerr \, lbr ti, I liirrrr rrq..r p, .
terr. I clöclsbokerr finns anlecknat: "Dcn 18
nor,ember bcgrcxs (lhristiirns sor.r ilrån \'Vejtr,v

i Torpakull, som clöclc rl pest. IIen hirls
laclcr och \{ocler;jt söstenr'$,ar 3 sticker till
lirr-ne döde uu'Pcstcn och begrafna i Backen
rnocl IIult." l st:illet för: atr årl,vda fiireskril-
tlt rr.r ,'m isolerilq Iu\,rile l'öndclr,r ,rll ilr,
ör-elge r':r anclra och spr rirrgclc ofta ber,ak-
ningskcdjor-na med \'åld för att hä1sa på an
1ör\':lnter'. sorli var- sjrLka. Bcvakningsåt-
gär'clerl:r skiir-pres, nren eftcrsom clc inte
åtllclclcs fick man rcsu upp galgar i Bjär-e
h:ir-ad: e[ &rlge restcs strar öster om I Ijär'rr
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lade beslag på allt dc kom ör'er Der berårras
att dc bybor som påträffades till och med fick
klä av sig och låmna sina kläder till dans-
karna. Kaparna begav sig sedan till Hallands
Viiderö, dår de beslastos boskapen, som var
på sommalbetc och stal eller slog sönder dc
fi skebåtar, som påträffadcs.

Några tinrmar efter kaparnas raidcr an-
kom ett nltt farryg till Torekors hamn. Den
danske kaptenen \{essel, som förde befälet,
Iann att byn redan var plundrad, mcn han
tånkte åtminstone frirsöka brandskatta be-
fcrlkningen. Men byborna hade uppbådat
folk liån trakten och hunnit fä \ålp av någ-
ra ryttzrre, sorn lyckades slå tillbaka \{essels
folk. Danskarna f'ortsatte till Båstad. men i
stort sett var det enda som åstadkoms att de
.lrämde:lae på nagra gamla lvinnor. Är, n
här blev danskarnitjagade i\,'äg av en ryuar-
styrka eftcr en kortvarig strid. Inr-ran \4'essel
seglade mot hernrnahamnen i Köpenhamn
för^stördes trejakteq som låg på Båstads redd
lastade med spannmå1.

Under de år då skör-den slog fel på grund
av svår torka I'ar det ej ovanligr att man
plockade ornogen fiukt från rräden för att
clärmed i någon mån stilla sin hur.rger Bar-
nen sändes til1 blibärs- och lingonbackarna
för att plocka bär, som de hjälpligt kunde
livnära sig på.3r Blev torkan 1ångvarig, vilker
ibland inträffade, r'ar det verkligt hårda tider
för bondebclolkningen. Skörden ruttnade
ner den kalla och regniga sommaren 1708,
och årcn 1756 till 1757 och 1780 till l7B3 var
det missr'åxt och nödår. Då torkade man
kvickrot, som rrran malde och blandade i
brödet. År 176{i grasseracle kopporua, och i
Hors socken dog gugo bam under femron å1
jåmfört med r.rio barn under "normala" årr2

På 1780 talet var det så dags igen att för-
svara sig mot fientliga styrkor, clet så om-
talade Båstads tappra försvar mot illasinnade
ryssar Bakgmnden var att den svenske kung-
en Gustav III hadc provocerat fram etr krig
mor Ry.sland oth att Danmark..om rar i

alliaus med Ryssland, tillåt err rysk eskader
att ankra upp på Köpenharnns redd.53

Dcn ryska eskadern, som bestod aY tre
linjeskepp och I'em mindre farflg, hade till

arps kyrka, för att med dödsstrzrff skrårnma
folk f'r'ån att besöka sjuka.

På gmnd at' den stora smittorisken lick de
pestdrabbade intc begravas i vigdjord på
lrrkogården urrn p.i rärrlild:r Lreerarning.-
platser, så kallade pestkyrkogårdar. Sirdana
pestkyrkogzirdal har blaurd zrnnat funnits I'id
gården Torpakull norr om Vejbygården i
Barkåkra socker.r och söder om Tockarps bv
i Hjärnarps socken.

På 1710 talet hotades Skånes kustsam-
hällen a\' danska kapare, som gjorde strantl
hugg, brår'rde och plundradc.30 Den {ugo
fiär-de april 1714 anlände ett kaparfartyg till
Torekon och besättningen sk1'ndade sig
iland för att r'åldföra sig på byborna. Kapar-
na bröt upp dörren till kyrkan och slog sön
der-ett fönster', plundrade några hus och

Vissa niiLår måste man bkrnda kaickrot i mjökt"uid
brödbah. (lJler Pthr Botin, 1927. De nntsha grlivn.)
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.: rilista uppeili att spärra av srlridct och hola
rt,t sr-ensla Skåne. I augusti l78E startadc

, .Liiclcl u ctt krparkr-ig, sonr fllilr.st rlr;rbbade
rtn skånska boncles-jöflr tcn. Avcn Bjär'e-

'lr" r l lr.rl'h:rrlr.. ll-, .rlLrr r le dlgr,\ti,;\, r

::tnttttacLes ell galcas i lirrcko\'s har'nr och
.r.ter, sparrlru:il, blcl rvssarnurs ltvLc. Eftcr-
iirer'se arrdr-a "bravadcr" korn "r_r'sscn" till
B.rstad. och Båslaclsltorrra lar hclr iiler-
rladc orn atl besiittrriuqcn skulle gå ilarrcl.
\len sii blel dct intc. l'ii err 1ör'sli:rnsnirrg i
BiLstlcl stocl tli skeppsLirrrorrcr-, och merl
:Lt:sa iippn:rcles eld rnot dc r-vska larlvgel.
. .lr tr l,.rr:rr.rrl, .:rr d, t tr.\.' I' icr.r...,rrr

' 
",.n,l.rrl ttred rjrrg,' k.rrr,,tr, r..\rrrrirr.

' rnc sex breclsiclrtr arlossades tnot Bitstacl.
:nei kanoriclclcn harle |ingl r c.r'lian. Ingen
llristacls bo blel såracl. och clcn rnnteriellir
:i)r'störelsen blev obcncllig. Till BllLstacls firr-
.r ar- lanns bara clva nran rnccl elcllraucllapcn,
:ner cle fick s:i småningorn lrjiilp av cn kor-
rl rrl oclr toll n ttar-c:. Efier cler r Linglar-iga ka-
:rorrclucllcn gav rlssar-nil trpp alla liilsi'rk till
..uicistienirrg och cficr-lliljancle pl rrndlius.
De g.'iu sig iviig, rncn narterr till clcn tionde
.iLrsusti h ckades de biittr c, Rriå llskeläee bc
l.igr-ades, intogs och plunch acles.

\ er det iulc krig och k:rpningar^s:i var-det
:rurrgcrsnöd ar-nr:r B-jiirc bor-l År' 182(i föll
rLcr knappast eu droppe l eqn ander llcl:r
.olillllilrcn, \'ilken dessutotn blcr, ovanligt
r alm. Följcler al dcrrua fi-uktanslirda tor-ka
bler alt inte ett enda s:idesax krurclc skirr-clas
i IIors sockcn.rrr l)et ench som bönclerna
kirrclc skörcla r,ar'lire hö, som t':i:.ite på de
..rlL.r.te arrBrrrr.rrk, Ir. . l-ölj'lrrr .rr rrrr..ui',
Len detta:il blcl litt sltannmålsprise rua höj-
des. Pii vilsidan 1827 fanns clet intc cn girr-cl,

cllil intc en siii..e eller minclre clel :rv cless

hairltak rar lech it ct. Niidclt hacle nänrligcn
cL irit böndcr-na att anr'ån<lir h:rlncn till krea-
tur-sfoder ftir att clårrrrecl r-iiclcla en del av bc
iätrninsen fi rin att s\'zilta ih.jå1. Etl irDnat s\'2ir-t

iorriir- på B jårehalvön iutr-äffacle 1 lJ(i8. d:l
<:iclen bler lai kortstr-ilig atr lran iDte kUlrdc
bincla dcn i kärvar-utirn rrr2istc rä1ia iltop del)
och lissa clen till Lolkrrirrg likson hilvolrnrr'.
\ornmarbetet \,lu m:rgert ocir mäugclcn lirr
te|fodcr rlotsvarade inte hålften a! dr-f nor--

rnal:r. Böncler-na Lviugaclcs att kralriel re(lu-
ccr-a sina Lreltursbcs:itrnjnear'. F,fier 1868 lils
sr rir':r rnissr':irt skafl:rcle rrriLnga Ierntbr-ukar-e
för lör'sta eänsen clcls kraitlbcler', clels sil kal
lacl altiliciell göciscl (bennrjöl oclr srrpcr-1irs
1at ) . " 4r l 8tl9 bli;t ..n epideni lr scharlu
kansfeber tit och i rill exerlpcl Hovs sockcn
ar lecl irrtc mindle ån tr ettiofcrl baln under'
fcmton år-.n'i

[-]nderlirget :ir lite r'ål begräDsat att clr-a

Dågll saikl_l slulsillser' itr', mcn de t I e|kaI sont
orn Bjiir-c born:r chabbadcs srilskilr hår't trrr
clcr- I 7(Xltalets först:r hah sekel. Ror rsctr ll-iin
någla rir rnccl missr'årL ulclcr- 1750- och I 78(l
talet samt Blistacls bcliisline år 1788 trcks
olilclsiir för-ckonrnr:r allL urcr slillan uncler'
scnal-c dclcn av 1700 talct. liksont i bör'jal in
1800 raler.

Skånes lrygder i böjan aa 1700-talet
Reclan uuclel ridis nrcclcitid eick clet i Sklirre
ltt urskilja ll gcler. sorrr lllalld irnlat kainltc
tccknades a| olika odlingss|ster]l. t\?cr av
l-,icr',', er r,' lrl,rqqrra,l..(i, l. li,r, rlr'..r.rrrr-
lllclsc mcd .le rittrtr-gcogralisk:r tiiir Lrtslitt
ninqarn:1 åtclfanns dessa blgclcr- cliagonalt
tppor(hra(lc i det skrinskr liuiclskapct, skogs-
bvgclcn i non och nordost och slänbvg-(lell i

soder och sid\'!ist. Ilellan dessa kurrclc men
ru skilja il cr-eiing..sl rvgcler'. oltast kallacle nrel-
lanbr,s-cler eller- risltt'gclet. I en b:urblr tanclc
erlrarrrllirr'; pn lllr'-t.rl-r 1,, k.rd, \. t.,'r111.
bell p:i cictta lör'hålhldc och anallsoracle clel
i cIctalj.

I slättbvgclerr, r'ilkcn skulie Lrrnlir kallas
Skänes:iker, slnnades iikcr-brukct pii de
illiga ligosJaecns bekostrrad. Bluu-na låg tätr
o( h naistln all malk bcstocl a! iDägor. Tr-e-

sädet lar- del doninerancle odliugsslittct. En
vattlig viixtfiiljd var korn - rrig trzicla, där
trlidcsviurgen LrtEor tlc sommarbetesltark åt
boskapen. Flrrslriilhrinsen i slåttb\ sdeu innc
bar elt ö\'ersli()tt al spitlrtrnl'rl, mccl:rn clel
r.rdd- l,ri.r 1'.r .l ,,q.1'rq'lipr,,rlrrLt.r. .a.,,.r
bvggnadsrnatcrial av tr-ä, r'is till hrigrraclcr'
sant lecl och ris Lill brzinsle. På er-rutcl al bris-
tcn pa betesllrlLk rnåstc kl eahu.en eller dla-
qarna ofta siindas på betesgiing i lis cllcr-
skogsblgdcn.
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I skogsblgclen. kallad Skånes skog-, _-r-un-
dacles hushållningeri på skopsr^lilaran. ()år.
clllrra,lirg olta ensarnma eller j glcsr liggan(le
bv:rr.,\kerrlzrr-kcn I ar' liten. år'ligel irihrig-
nacl, och clet helr clonrincr-:rncle ll-uknings-
såttct var ensäcle. Pcnear till skattcl och köp
al br-islvalor, sotrr siid oclt andra slättltvgds
plodukter cr-hölls genorrr fiir-srilj n in g av skoes-
proclukteq såsorn virke, ris triikol, rjåra och
potlaska uiecl mcr-a. Tr'äslöjd av oJiLir slag lar.
err viktie binlir juir. Bj:irehalr'örrs nolclöstr.a
,1, l. 'ler rill..irt:r Hrll.' r,l.i., r..lrn,irr;,ir:
{örcles av Campliell riJ1 skogsbvedeu.

Ris ellel mellarrbvsden krrr liknas r.icl
Skliucs:ing oclr fålad. Den stirlsta clelen av
Bjilehalr.örr liksom KtLilabvgclen Iillhrjrclc
lisbtgclerr. H:ir I at- åkelurarkcn lorhillande
lis liLerr, spcciellr -jårr för-r mecl slätrbredens
,'rrl.r.r,llrle r.pp",llirrr. Brrrk rir,q.r.rr, r',rr
cnsåde, cletlill s:iga atL ingcrr rlricla liirekonr
rrt.rr lr, l.' .rLe . r-alrr lu.,r,Lle.arli,-, r'..\r'q=
marken !ar bctvdlig-t mer skotrsko!-spräglad
:in isliittllrgdeD, medall Lltlnarken till stol-
dcl utujorcles av lic'lstr-:ickta fiillclcr-. I lisll g-
den lal boskapsskölseln al stol beLtclclsc.
\Ian Iödde Lrpp krcatur'. nroLLog också djLrr
pii bete fiån sliittcn och rrlförtle olia kiirslor.
I risblgclcrr r-ziclcle fii rållandclis ofia br ist pri
sllittcns plochrkt er; excmpch'is br'öclsäd. men
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ocksii på skouspr-odukter'. sorn timmer, tirkc
och vetl.

Bvsdernt r ar- inga stabila för-eteelser. i
L,al..r'. rrre,l .ir ,,rr'e.r.rirrc. rrr;rr gr.itr., rr

mellan blgdcrna 1örsköts norltLl eftcrhernd
som nlinrriskans pår'cr-lian iikade. fu sbl gden
ör'elgick sa snrånirrgorl i sl:itLbigtl och skogs-
blgclcn i risbvgcl. ()iia fick sridana för':ind
r-insar-neeativa 1öljdcr för blsdens befolk-
nins. L.uclcr I700 rllet kom till cxcnrpel
nr: rga lisbr lrtlsböltder- lrtt kraftigt odla upp
sin marl. r'ar-r.id mal fijr-lor-acle sin högpr-o
clukti\'a skotrskogsin{a. L)eD uppocllaclc ma1.-

kerr lar-inte hcllcl särskilt procluktiv, oclr
rnan licl intc Iallktigt sli stora skördar-lter-
vter'lrrt ., ,rrr i .i.'r hre,ler rr,r. B.i,lr ;, r ,,m,:r.
lliqc mell:ut skogs- oclt sllittbvgclen oc h irrtc
rninst till il:iljd a\ för-lLrsrcn av sin för-siirj-
ningsbas ifolur ar skoltskogsiingar, korrr
nlilga böncler i risbr,gder att i ställel ägl)a
sig it liiirslor: tr{an iirrsörjclc siu också gerrom
irtt p:i krorioallmän r r inuar-. exempelris på
Sircler-äserr. liöpa tr iicl pri r-or, r'illir ruarr höee
rLpp till \'ed och szilcle i ståclenra.

I Skane val den r iktigaste uppeifterr för-
hignaclcmzr an fleda dcn besådcla r'ången
fiil betantle boskap. allrså atI Lrpprimhållil
r:rcl rrran kallrclc liingafletl. dcr \,ill såga att
h risn aclsski lclish e t rirlig rig-a|en rill dc lic..or
soni för-ctr-äclesr is bchör'de slicld. ldsbvgdeus
häsnadssltcnr beskrivcr- Campbell pri fiil
jande saitt: ' Kulturlirlcma i hnclskapsbilden
vor o bcstlimdir :l det koltcentiska Itågnads-
svstcmet nrccl hiienet iir-ligcn upps:lt kl.ing
lalje sårskild ltvs ensriclcsving och clär.trtan
lör' de riclstr-lickta flil:rclcr-na. dår' nrirrga lrvnrs
kle:rtrLr sii kiör'orrr kliir'. Dessa ltägnacler är<t

uakrra eller lisudc steneiirclcrr. NIen på cie
stenlatlica sl:itterna oc h hedmaltelrlr r-lick
re ljLi.Dc'. ene och ann:rt ris knlppast till att
r isaj or-cldiker ra. sorn ltår r or o clc lanliea häg-
naclcrna. Iir-ing dc sarnflillt häenacle rårrg-
arra krrncle btinclelnl ha stenbotnaclc ris-
gär-dcn slnrt pli fit ställen enstcus$-ail-den men
ej hela, firsta stengair-clcn." I saDtbatrcl rrrcd
stor-skilter. rncn liarrfiil tilt licl cDskifiels
och laca skiltcts geltolltfdralrdc. upphiircie
der r.. .il,l, r, lorrrlio-.1 lr iqrr.r hr r.r, lir iurr.
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