
Sjiihnt,liiggarc och sjihhinrlare ltiiitttle antiindas ) Skåne uttdn lLkt. .tr t800-tal?t.
SjåhalrLii&got"n HefiLLles i hro\(htr litin 1928.

Förbättrade villkor för växtodling

Ett gammalt uttn'ck lvcler "där söclselkårran
stannaf. dår stannar sä.leslasset ock". Då ba-
l.irrsen rttclllrtr ärrqerrr P'orlukti,,n rv rirrter-
focler, krealursbesättningens slorlek och prc)
chrktioneu ar' !iödse1, sonr kuncle sprid:rs på
åkent, bröts, uppstod svårighctcr som ofiasl
lar oöver-konrligzr. Bristen på giiclscl förr,är--
rirdes gcnom dålig gödselhirnterine. Gödseln
lacles i gcidselstadcn, som låg utourhus och
r Iir elt p,r rrrall.err. (:Äd.el.r,r,lr'rr,rr irrrc or rr-

givcn av nåeot plank eller sklclcl, varlör göd-
seln var utsaLt för påvcrkan av r'äcler ocl-r
vinc[. llncler regnräder-flöt en del gödsel ncr-
på blgatan cller på marken utanlör g-ården,

och urtdcr- varma periocler tor-kadc cöclselll
in. Nåson större mängd natureöclsel blev c'lct
inte på derr tidcns B.jär'e-gårdaq och i.jor-cl
revningskonrmissionens rapport år 1670 he-
skrcls.jordarna som tot-ra och sterila. Fcllj
aktligen var a\,kastningen 1åg, str^åsäclen gav
lre till 1-em gälger utsådct unclcr "soda' år:
Pzi gl-und at' fodcrbristcn måste man sti'indigt
slirkta ör'erskol tskreaturetr. nlir rintern stod
för dörren. MaD saknadc i stort scttr,ale fön-n
ar, ?-ödnilrgsmcdcl utom natureödsel oclr
tän g. Visserligen lirresloe 1r Lrshållniugssäll
skapen under-början av 180O-titlct. rtt man
son-jordförbättringsrnedcl på.jordar- mecl
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!t\'\'ler-l skullc an\'zincla lin sand eller llijöl
salcl. kalk eller niossj(r (1, rnen om dctta för
slag lick någor stör'rc gcrromslagskr-al t är
osiker t. Bllilcr l, som firrrrrs i Ing-elstolp, an-
r iincles iLrhrrcl sorn.jor-cliiirbrittrinsrsnreclel på
rle sancLiga och stcniga morinjolclalnir i Ilors
s()ckcn.:l:

I llrsllr:1kte.I]:r val t?illlicD ctt liktiflr jord-
liiriäLtr irr3snrcc'lcl, och mzir-eel sorn göcLrings-
lirrrnc börjaclc alhllint rrtnytrjas 1i rin rnittcn
x\' 1800 talet. \Ien de1 \'ar för'st ruir "ar-tifi
ciella" eödringsiiruuerr bör-jecle användas,
sonr ruirirrgsstatuscn fbrbätt.ades. ocli gc
nom alI odlirlgss\slelllc sLlcccssilt lades anr.
Ltrncle ar kztsnringcn öka. Ett :rnnat ploblenr
|lu \ 2rttcnsjuka.jordar, sorn rnilD intc bcmlis
tl:1.1e lörrän clessa iiklal Lrnclcr IS.1()-talet
biilacle clikirs.

Märglingen
Nlär-gel är' en jo.d:ir 1 sorrr i huvuds:rk best:rr-
. r l-r.r ,', I l.'1, i , I r r r l.r 

' 
I I u , t r . r r . \llt.tt-r rrr.irr-

dcn g^ril'rc bcstiinclsclelar lalar rJllll om mo
t-intlät-g..el, ler-tnår'gel. sar clrnlir-gcl och skal-
rr 1.1. \l.rrgel 1,:l,l.rdr. .,,rrr .c,Ii , rrr,rr.r

arlagrirrgar- i r rir-r lancl fi-ärrs1 Lrncic.r' kvar-tlir

pcrioclcn. l'idcn fiil mår'gelns liilsLa anr'lir-
clancle iSkline, culigt Irlistiaustacls Lrins Hus
hållningssållskap, clatcr-ar- sig inte längr-e
Lillbirka riu till 1831)-3i, men först på 135(l
talet biir-jacle _märeling ail anr'åncl:rs i rr:iqon
strjr_r_c skala. -\'en orn rntn ktmde tr arsPor.
tet-a mårselr tirnligcrr lårrgt, blcv m:ir-g-ling
el hLrvrrdsakligcn begr'änsad till cle b\gde.
cllir nuirgcln lanns. Den hackacles eller gt lir
clcs upp och för'des Lrt på åklarrra pi srirskil
da mrileelkiirror. Eftcr nzii4r-a zirs g-oda skör'-

ciar' blcr'.jor-dcn "ulmärglad'. och elt iirrliqt
tirlcszitt var irtt rnii|glilgcri "g-a! rik 1aI mcn
en fattig sorr".?'l

Ir:i tsj:irehalr'ön lijlekorurncl c1 ct r-ikligt
tlecl ralvig ler a och mär'g-cl, son lir- kalkh:il-
Lig. Nl:irgcl lanns exenrpelvis.I icl Stola Rolls-
torp, Huntlcr', nolchåst orn C)tr aglircl, C)llrjrs
nölla, orlkr ing Rarralp och Vistor-p, Slitta
ri;cl och inle rrirst vlistcr orl Gr-clie kvlka.
,\t ealen sortt rrlir-glaclcs i Bjlirc hlir-ad lar- be-
t\ dar(le undcr- lir-en l E00 lill 1885 ti:tr att
nririska pa 189(ltrlet och rristzur upphör-a ricl
sekelskifiet. Är'1885 rrrirglaclcs cLvet 200
lrrrrnlltrcl. mcclan mots\'rlr2urale sifh e år 1890

oclr 18!)l-r lar-.1'1 rcspcltilr:.1 trurnlarrcl. I Bii-
stacls tr-:rk1en lnvliudcs också kalk som.jrir-d-
lilrbäLtlingsmcclel, r'ilket liarng-är' ar I 870 lils
llinsrli:rnslaltpor L: "l\rcler clc scrrzrstc 10 åren
lr,rr Ir rrr:t.r,' lr t\t,'t r'r\' l, trlr-t ,rrrr.lr r. err

kllkblanclning, som linnes i otrllijrrligil lager
li cn clcl :r1åsbaclarrrit oclr lrlars,,cr-kan sucs
lilia med lthosplror sr r-acl kalk".rI

Hanclelssödseln
Dcn 1ör'sta irnpolterr :rv konstgödscl, Pcr-rr

sua[o. Lill Svcligc gjor-clcs l8'1.1 ar'lantbr-u-
karcrr l'. r'orr \{öller' pli Skolto.l> i söch l IJal
lancl. \1en all impoltcr ll koustgoclscl fi-rin
exerrpelris Errglaricl vur-till cn birr-jan clr,r-t

och blcv inte acceptetlrt in lantbrukar'lir {i:jri.
zirr rnan börj:rL tirppa irrtrcsset för mär'gling.
,\ 186.e' meddelar- således Iir-islianslrds Låns
Hushållringssiillskap aLL "cn oclr arularr be
eagn:r| a|tiflciell:t godningstirlncn för- att
bibehrilia sirrajor-clar-s procluktionsli.,r-ur:iua".
I l-:Luclshör'dingeimbetets lerral sbel-ittelser
arsccnde pelioclen 18o(i till 1360 rappolte-

las, iLtt i Bj ärr

Lelk tjll giidr
Kr istiarrstacls
bcr:ittelse ar

herr rLuclcr'd
lat nre.l "!iö(
sLrper-lirsfat)

h:illn ingssäl
blc\'lvLlngni
för för'sla gii

:irncn, clels

mjiil och su1

ar fågclspilh
mcr utmccL S

firr allt år'r-ik
\trillrs scd2rrl

korrrrnancle
toslbr it, bch

Berln jiii r

iral arlligsrt:
nirrgssuillskr
rimlren fa)fe

kalk rner- cr

lallaclc rninr
lig-t irllno;1,..t

!'lcla giLrt

irristcrt vat'
clcr le:clde t
iikcr-skiftcrr
ka nskc lnt_t

bliren göds
lclativt liigr
;ir'en rLnclcr

cler hatle t
(lcrllt:t "olla
clclsgirclsel l
rir osiikcr t.
s-.1n1ti(Ligt s(

t ill mocle rt
1870-tnlet. I

clelseiidsel.
rirnrrlig gö
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Dikning
Till cle ntes
l8()0 talct I
cn lar szi gr
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Fa n,I a )tt.tl .Li, h I i I h.t ll i ll
ntriittgr us lli Bjlinhahtnt.
( li.kn),g 4t jula)ttl.a)Iun.
.\GL' sct it,\c nt 25, 1976.1



l. 1,,:.. H::..
:: :: ..i1_ - 1 .

::: :-.r i\:

ras, rtt i Bjlire anvincls quano och fosfbrslrird
l.,l\ r ll girlrrirr;.'r jur,l, n. I r'r .,nr,'r.. i

Kr istiaustads L:ins Hushållninussällskaps irr-s-

bcr iittclsc irr- lSiill medclelar {. Billing, atr
harr undcr cle senaste tolv urånader-na hand-
lat mccl "girdslingsärr-rer-r (g-uano- och klli-
supelfbsl:LL) '. Satrrrna år rappor-tel ar Hus
hållningssiillskapet att mångl lantbr-ukare
l ,lr'\ r\ll qlr,r:rrrcller i len .r,rr lr rrri..r.irrerr
fiil lör-sta sånqen skafir sig clels klrfifbcler-
ämnen. clels så kallacl ar-tillciell gödscl (bcn
rnjöl och strpcr-foslat). (;uano iir- riocka lager
ar' l:"reelspill n ine och fiskrcsteq sorn 1örekorrr
rner- lrtmed Svclanerikas krsllnktcr- och ll :irn-
firr allt ril rika på kr'är e. Strpcrloslat hal fiarn
stillts se.lan 18,15 gcrrom :rtt nairr.ligt lörc
komrnarde k:rlciunrlbsfate r , sorn apatit och
fosfoli t, bchancllas med svtvels\ ra.

I3enmjöl ir-linnialch bcrr, c[ir-lert och ]irl
har lLrl:igsn:rts. .\r 1871 konstateral I Irrshåll
ningssällskapet. ittt "rlrtillciella gödniI g-s

ärrnen liiletl-aidcslis benrnjtil och fosfor-srlr-
klrlk rncr och me. anlrirrcls:iven av de så

liallade rlindre jordbluliarna eller cleu egent
liea alhlrogerr".

Flela gringer'har det p:ipekats:rt eiidsel-
br-istcn r':rr så allr':ulig pir Bj:irehalrciu, att
clen ledcle till j or-clbr-ukskris pri grund ar':rtt
:ikcrskiftcna inte giiclslaclcs ir-lisen, rrtau
kanske lart anuat cllcr-r'alt treclje iir-. Ute
bliven goclsliru lar-sannoliLt olsakcn till tle
r chlir t lziqa skirr-clar sorri bönclelna er-lröll
är'cn uncler "g-od:r" ål: l)ct lal iörsl n:ir borl
clcn hade tillgrirru till hanclelsgöclscl som
clennir "orclt cir-kcl" kurtde brvLas. Niit-han-
clelsgötlsel började anr'änclas pi lljrirchalvirn
:ir oslikcr-t, men troligtlis ler clet rrnqefiil'
samtidits-l soDr (le !tölTc girldarna gick ovcr-
till rnoclcr-rr raixtlöljd, clet lill s:iga uncler
1870 talct. Ör'er-gångerr till ltt an.,änd:r harr-
delssöclsel, ibörjarr sorrr ctt komplerrerrt till
latLrllig göclscl, skulle korrinra att re\'ollttio-
ncr-a iiker- oclr tr'äclg:irclsbmk.

f)ikn in se n
Tilr'l- rtrr.r,,llll.rl irtlde lör.ir',lrrrr';.rtt1r p.'
I 8fl0 talct hirlcle rrtclikniugu rrir. Utdikning-
cn viu sa goll sorr r_iksorlfzrttancle lack rltte

att s\,enska strtcn stöturcle \'e|ksaDtbeteri cko
nomiskt. I)ct v:rr årskilliga sjöar och \'aften-
dr ag som dikades ut lrclt cllcr clelr,is, och
, r, tnPelri. .rr lRGt, rlrt trl tirl'l'll.no, n .l\
Ramnasjön iTiissjö socken påbiilacl rncn
ainnlr i.ke a\slutacl. Men clet ntest betldclsc
lulla firr Bjiirc-biinderna val clikrring ar, åker-
nrark.

Stjernsrvär'd upptäckte ticlist irrt cleL tanns
stora förclclar-mecl att dika sirr mar-k. näm-
liger) ?rtt likerjorden befritdcs fi-ån såvåJ clag-
vrtten som EiIund\,?rttcn, att ltroblernct nrcd
ogrås urirrskade särskilt vrd giillcr kr,ickrot.
och :rtt genoln bor tlcclandc :u' överskotts\,nt
ten skörden blel minclre fi osLkiirrslig. N{en
det va| för-st uncier miteu a\' 1800 talet sonr
dc zrndr-a Bjiile böudcrna biiljacle dika sin
rikcrmalk. F.rliot uppgilier liån I ILshirllnings-
sillskapet i l(r-istianstad skrrlle nåhunclla-
länttio tunnl:urd åker ha djkats rrrccl tcgelrör'
i Bjiire kontrakt år lE59 och:ir-l860 sLLLlle

ch iirrcr-ingen ha "riittfiir-cligat sitt företnidc"
och clel sktrlle finuas 'allt flel ocli flcr-a.jold-
brrrkarc sorrr bör-j:rl cb iiuer-:r. cnskilcla hlr
ledzur slutat diirrncd". Ar-18iil anställdes (iik
ninusliir-nrån pri Htrshillninessållskapcn och
rtrrder ..111111;1,rrti,'rrde h,, j.rdl rlr,irrerirrt..
rirr mcr-allmält att lilllcrkas licl tegelbrtr
lie n.

I Laudshiivdingeämbetcrs I'errår-sberiiltcl
ser r-appolteras firirt lljzir-c hrirad atl ii. 1862
"srisom ell gliidjancle tecken till jor clbnrkcts
li-amsteg rrrå anfi)ras atr allrrogen lnorn Hjelrr-
arp och Bar-kåkla socknll uiistan alllr:i1tl p:i-
börjat rnccl g ltndcliLr r ir g. hzir-leclande si!a

ltoligcn dira\. i1t1 (le sctt firrdclaktichetei af
clcnsamnra pti clc stirr_r_e egenclornltLrra". \Icn
liin IJåstacl hctr:r det år l87l , ttt qmncldik-
rrirre icke fiirekonr, rrrr:rr dlircnrot fitls:inktc-"
clikcn.rr"

Pri vissa s:irclal anlacles tesclbnrk fi)r-till-
r, tLtritrq.t\ rrirl.t, tr r,, Ir rlt:irrerirrB.ri,r. r

Bjire exernpellis på Bjällegår'clel, dail tcg( l-
sliigiucn )'lils Arrclersson i april 1867 hacle
lDställls a\ Piitr-oD L. Klillenberg lijr att lra
Irand orn tilh'cr-kning av tegel, lakpanntir'
och dliirrcr-inesrijr.!r; I slörre skala gjorcles
uickclikning ar' åkerrnurlk Llndcl rir-hundr:1-
(lcts sista år1i()rr(lcrr.

':- '' _'
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Tabclt 37. TiJlverkning av.jordbruksrcdskap på EnS€l-
tofta €ods 1803-1.{.

Utclikningen inneb:rl ctr clrastisk lör'äncl-
ling :rr krrllru lardskapct. klilr och r'åtltar-ker-
torrlilde!. irllt för att öka odliDgsarerleD. Ltr
.:rdatrt -rerrrpel p.l Ri.ir rlr.rlrörr r lrqör \rrqa-
lagsbiickerr, soni slingra.lc sig flam rnellan
Hnr o, I \ rg,rlrq. \r.k.i'r.1.. r,l,,qrr,serirrq=
Lu trtrr, sorri uppmlittcs under' åren l8l2 20,
fiarrrgir-att iirmtom båcken fanrs r-titt bc
tldande om r:iderr rn ccl kiilr- och liittnarkel'
iister orn .insirlasbcrg, Yllcbj:ir och Friiabjår:
NIcu dcssa viitlrllrlicr dikades ut och iciag
iresftir_ notsvar':rncle al_eal a\ in l ersilt odlacl
iikcrrnar-k. mccl .tn ealagsbli cLer r srrällt r-irr

nande i sill fil|a eftersorn clcn :ir- rnucldlacl.
B.i, Ll.rr r-rrr. .'r 'jl,' r:irr I'r',lrr.r lLr' .rll \Jrr
nct skall ktlnra rinna firr t rurchrr r'icl kt-altiga
t_eQn.

Mekaniserinsen a\r.jordbruket
l,n 1öregångiile nlir cict gällcr mckaniscr-inq
r:rr (lirrl (leorg Stjcr-nsl:ir-d p:i Engelrofla
gocls. L.ndcr pcr-iodcn 1803 lill l8l,l iätlrrn.
med hjälp av inhvr-da skolska slredcr, till
Verla iDle Drind.e iiD 1 ,102 stvckcn.jor-c1
1'r rrL.r,,l.k.r1'. rill, t rrr,,t.rar:rr' qrrr,'rrr.rrirt
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I l6 t eclskap pcr-iir'. Skotten och konsLrLrktö-
rcnJalres Small gr rrtrclaclc pii 1760 talct cn
ploglabrik. clär'hili gior-dc cn j:irnplo-.- med
en kolL vrirrdskiva i gjutj:irn. Stjenslårcl 1åt

tillicr-ka inte mincbe iirr TlU sLvckcrr "Sruall
plogar" i sir redskapsfabr-ik. Nlcn Stjer-nslärcl
r-rikaclc i ekonomislr srårighetel och fick
sälja g-oclset :ir 1819.' "

Den erreelska plogcn köptes i början liämst
. r "lik,r .r,rlrd.l,, r.,, rer. d,ir inte rrir.t lrli:
tcrrra r,zrr ltrlegångsmän. I botLppteckning-
ar_na kan nlan efter lrancl finu:t att dcn cng
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St i mnr i i ft lr E dtk ap s fa brik

liL Oa t tLgård, s o tn I'- I t.ret
hit Jiiin F:ngeltofta.
(l'bt.a: MC 2000.)

elska ploeen började spridas blarrcl böncler-na
i nord\'åstr-a Skåne. Den Iör'stl ploe sonr pri-
träIlats bland varrliga biinrler i Rjäre st?:rr

uppsatl i eD botrppteckning fi iin 1834 avse-
endc ctt skattehelnrnan i Hiiljarp, men clet
bchör'e r-inte betrda attjärnplogen inte fänns
på enstaka gårclar löre detta daturrr. Infiir-
audet av dcn engelska plogcn var-nåmligen
ineen enkel ploccduq clen krävde eu helt nv
plöjrtirgstcknik, då plöjaren fick vänja sig vid
att sryra så\ål d.asarna som plogen. Oclr plcr
qerr ln.tadepeng,.rritsj,.ire hörrder n; r.l inrc
vana vid att köpl reclskap rtan sirdunir tillr,er-
kirdes rrästan alltid på eårdeu. N{cn pä 18,10-

talct bör-fade en industricll ploetilh,erknina,
som nredlörcle att plogarna kunde köpas till
ett billigare pris. Harven soln ti)iverkadcs på
Er geltoltzr var- säkerlieer avjiirn, och ar, 1828
års bouppteckninglr- framsår att.järnhalvcn
var tämligeD varrlis i SvdvåstsLår're, men atr
clerr ockszi lörekom iVäsLskiLrrc iirrda upp ti11

Bjäre hårad. Flarvar mcd.jär-npinnar var spe
ciellL cffcktiva på sqr,a lerjordzrr, sonr bl:nrl
annat linos pä Algclholms-slätten.

Sådden var ett albetskr'är'arrclc norrcnt.
sortr bonclcn i regel glorde sjålr,. I början av
180O-talet mekaniseladcs sidden genorn att
sånin gsrnaskirer tilllcrkades på Eo geltoftl,
Dlen hur- dc såg ut yet man inte. I r,arje fall

ciröjde clet siikert clcccnnier innan Bjåre-böu
dcrna hacle rird att köpa en såruaskirr. f)c
slåuska rcdskapstilh erkarna iDriktade sis
nåstan helt pii bredsåninssmaskiner. Vid laD
dcts största fabrik {ör säninssrnirskirrcr, A.L.
I ö[L,e r q i SL rrr rrp. rilh er I .r, 1.. um I . inq trr.er r

stvckcn uncler periodcrr 1 886-96.:t!'
I sluter av 1890 talet började !kLrD)plog-rr,

fläderharr,ar och kultivatorcr att spr-idas pii
Bjär-e-eårdarna. \rid oeräsbekårnpning mccl
rleIa, dii dct fanns ett behov irv att plöja
grunt, rnr':incles skumplogen.:2') I birrjan var'
cle cnskäriga, rnen flcrskir-iga skuntplogar
trtvccklades och siildes under senare delerr
rv l ll00-talet. Ij ziclerharven böljade s:iljas
1il9l al eu fir-ma i ,\rboea. Den hade Cl for
nraclc, fj:idrande pinrar, där man på cle
första moclellerrra intc kuncle ställa in har\.
djupet. Kultilatorn lar.vid deuna tid cn an-
nan typ av har\:.

Skörden på hösten r,ar k:rnske bondeårets
t!nllsla och mcst tidskrävande utearbete. llcr
r.ar alltså anselåget ltt ersåttir lien med elr
skör'dernaskin. N4en problemel som rnliste
lösas r,ar, hur gr'öclan skul)e skrins ar', och hur'
,l-rr .r'd;n :l,rrlle harrter.rs. Lö\nineen p.i
problemel koru rDcd en konsh-uktion, sjåh.
avlåggaren, som klipper av str'åna, inte slår
av dern. Dctta åstaclkoms med t\'å n()t vär
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iulalla ilrbeL.illlde klti\:tr". al:it dell cDa klli\en
lirlclc sie fr-ant och tilllt:rka och den an(lrit
rar 1:rs1. Helst skrLllc strtislidcn lligeas al i
:irrrlli- .,. .r lr,,!. I l,;. .,rr rrrr,l-rl.iir. ,1, r

rlii rpå firljanrlc biuclri r r gcrr iijr- hand.r!r
Sjiilravlrigualerr, sorn bör-jadc spr ides i

Sliiinc pa 188(!tlrlct, 1:rcic clcrr avskur-na s:iderr
På rrrar-ken isnli iiögar, sont seclen ltartds lirr-
lr a ucl.

På sluLet ar'l37fl tnlct lvckades crr rraskirr
tilh e|knr'e konslr.uer a cn l\? :r\ kD\ Iailpllr.iltj
s()nl me(l lnLurillag.ilr rl lrlrrcl ihop Llir-r.ar.rra.
rilk:r seclan kastaclcs rrr pii liar-kerr. S-jiilvbin
.lalcll, s()rn in t r.ocl r tccr-aclcs isktine pli lg!)0
':rl, r. -k,rr .:r,1, tr,,, lr l,.rrr,lrl- r i k.ir,..r. ru n
lacies pii nrar-kerr och scdillr srlttcs LLllp fiil.
hancl. Nril clessa skör.clerriaskitrer. bitr.jlclc
aut:incllrs på ftjlile lir-intc kårt. nr(,lt siullt()_
likt lnr clcr iirr.sr i biir.jurr ar l!10(!La1er.

l-öl jancle Lr p ptcckn i rr g ir ril Bj iir-eh a1r.ör r

\ ittnill onr r rckltr liser.ir rlt litl l'ir1.r:r st,Lelskifl ct
pii err relcl i \-iistr-a Kur-rrps sockcn.,ir Iil!)!)
srlclcs grilderr S1:illlr-ijd 7:{l rill Iiclvar.cl Sre-
firrrssorr oclr hans l:istcllirrrra" Iirnrna.firns
son. Lindcl ert al dc lirr.sta iir c,n Löpres crr
sliiltclnraskin och el h:istr-:il!r. Sliirro.nirski-
Dcn an\'ainales ti|el till rirrrliclerr. tncclaIt t-iigenrr,i.-. r,. i, \ i,l ..,rrrrrr:r ri,l 1,,1,r,.. , .r
trösllelii, \()llt alr'evs rriccl err hiistr.:tnclr.ing

.\lt (h ni I: siilL'/itrlan

1tl

pii g:ir-clerr. Err r.ecls:ininssmaskin Löptes ir.
l!)l-8 och el s,jrilvbindrrr c t!)2!).::!

Al 181)3 sriss clcn firr-sta sl:itter.rnaskirrcn i

Ilol och <lcn rlickre lika stor rrllllmir ksan)
Irct sorn år re tr'ösk:rr.:rI Sl:ittcr.nraskincrr birr.
jacle tilhcr-krs på lsi)(!lalcr och sliljde siu
lr.rr .l ,,r,lerrr:r.lin\r\i,(.r'.r,r j, lr,, .rl ,1, l
i'.r,lc r:r .rur rlrjrrl. rrl ll,rr ril\.,, rrrir.. rrr

ilixlirrg och .b aq \at. lloltell(lc. Sllit-:rppa-
l-aleD lIe(l de tr'a krrir'ar.rra sarl fi-aDtför högra
hjrrlct. Dcn r.iir-liga Lnilcn ltacle stil.r.e h:rs-
tighet p:i sllitter.:in pti sLör-clerrt askiD cD or:lr
arliigtu nrekarrisrtr s:rknacles. \--:ir-tjt iten eller.
\illlen höges tiiill gr.risct icri strzinjlbakorrr
kniren och ficli r.riiias iliop anrirrgen fi)r.
harcl ellct- rlcd err hiistr-:ilil.r:

Det iir-riil kirrt art Bjär.e bilrclcr.n:t i Fijrs
lil s sockerr inlr esser aclc sia. lör.-jol.dl)r ulisrrrc-
liallrscrlrg. SoDt excnrltcl kllrl nirJlt)as i11t I).
,\ntlclssorr. s()tll \'irr lig:lrc liil sl(altchenlnlii-
nel Fi')r slö\ rlurnrrrer 2. år l3(i2 rill l8{i3
1rr l)clit(l( lrccl 111t lirr llirtr.;rjorcllrruksr cclsLa
pcn. oclt ltl:ricl :lnllat Li)llslrtlcrll(lc haD ctr
jr,r.rr..i.,r. lr. lr:'r'..,, r. I'P.rrrl,*, r ,,1-, 6q
gilrcier iltkijples barle ort tr.ilskrcr-k och err
:Lnglokonrobil.!r'

Tr ilshcllet :ir. cn ntaskin. clär k:ir-not-na
sli'rs ut Lll a\cn Ilicllarr e11 snllbbt rol(.t.alt(lc
olirclcl och ell ulaltlel. sliol cller br.on. r il-

licn orngcr_ r

\rr lill cn l)
(lct \ar saike

pr IlnS-clk)1
uplJlilnncn
er sii kallacl
i Hov Ltj:ir-c

inLöpte en I

\ ilr tilh cr kll
tilh clkacl a

\lohc,:ln. lir
bolag och h
r nallrga tl ösl
\;is()rrgerr. sa

liarrrp. lirr c
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,\rLgrlnact trösktetlt ftån Grric. (Folo i Bjtire I Ietn.htgrls/örenings arki','.)

ken omgcr eu clel a\,cllinderr. Iiöskverken
\ ar' lill en biir-jan häst- eller oxdragna, och
dct var säkelligen ockszi de sorn tillverkades
på Engeltofta. Efier-det att ångnirskinerr var
uppfunncn kuude rn:rn driva tröskan rned
cn sri kallad ånglokomobil. Ar 1897 bildadcs
i Hol Bi.ir-. lör:t.r inqrri,.kliirlniry..om
ilkiipte en tr-iiska frirrr Ostra Krnrp. Tr-ösk:rn
r'2r till\1rr-ka.l lokalt. men lokornobilen r,ar
tillver-kacl av Torups mekaniskzr vcrksLad i
Nfohecla. Förcningcn hette Segeltorps trösk

Vriderhtarnarna
Siiden nirlcles till att bö{t uled i en sklalt-
kvarn, sorn så smiiniug..on_r ersattes a\: den
elfektivare hjulkr,arnen. Malnins av säd till
mjöl blev lttcrligarc för-biittrad, båcle tids
och kr,alitctsnässigt, g..enom ör,ergingen till

145

bolag oclr hade nndcr de första åren
många tröskningsuppdrag tttrdcr
säsong-cD, såviil i I Ior', Västra
I(amp, Torckov och ()revie
sorn i Fiirslör,.:':t'

Skitlovnshhrn He1*lies fi)r hå lragat-e.
(t) h tuLoetån Ku br.rg i! Co 192].)
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Vliderktnrnen i YöshrL Karup. Ryggd år 1 EES, s(il.l ach barul\ue(l 1921. M1ölnare l:. fan:so,tt
oclL kbare K. *tentsan. (Foto i lSjiire Hul)Jgdlli;renings athill )

väderkvarnar. De ä1<lsta r'åderkvarnarna,
"stabbanröllorna", uppfördes i Bjåre-bygderr
under I840- och 1850 talen: den era firnns i
Torekor,och den andra i Mäsirrgc. En stor-
rnig natt brast 1örtöjningarna på Mäsinge-
möllan, r'ingarna snurrzrdc i rasande fart och
renorn varmgång fattade rlöllau eld och

14{i

brann upp.:2'- Aven rnöllan i Tcrrekov cldhär-
jades och ödelades. På stabbamöllorna fick
mjölnaren ellcr möllcsvennen sjålr"'dreja"
vingarna i Iörhållande till vinderr. "Holliin-
darcn" var en sjålvdrejande r'äclerkvarn, där
hättan var. rörlig. Orrr virrdcn kantradc bör-
jzrde en vindrosett att snun-a, och med axlar



vred den hätran i vindens riktning. Två så
dana finns kvar, nåmligen den som står i
Mäsinge och dcn som finns i Broddarp.

Mäsinge-kvarnen uppfördes åren 189,1 till
1896 av en dansk möllebyggare. En av de
tidigare ågarna, Edvin Larsson, har själv be-
rättat hur det var att vara "möllare". För det
mesta var det bönderna från trakten, som
kom till kvarnen för att mala fyra eller fem
säckar säd. Som hjålp hade möllaren en man
på sommaren och två på vinterhalvåret. Det
kunde bli ganska kallt på \,'inrern, eftersom
möllan inte hade någon uppvärmning, och
då gällde det attjobba sig varm. När det var
förlig vind så kunde möllaren och hans sven
jobba dygnet runt, och orn kvarnstenamavar

"nyhackade" kunde man mala upp till åtta
hundra kilo per timme .

Vilkm rationalisering !
Under ett halvt sekel hadejordbruket meka-
niserats, vilket var både arbets- och tidsbe
sparande för bönderna. Genom att årdret
ersattes med plogen förbåttrades jordbear-
betningen avsevårt, handelsgödsel gjorde det
möjligt att intensifi era räxtodlingen, skörde-
arbetet underlättades med hjälp aY skörde-
och slåttermaskin, tröskverk ersatte plejeln,
och säden maldes inte längre i gårdens skvalt-
kvarn utan av mjölnaren och väderkvarnen
- vilken fantastisk utvecklingl

L.faf,.t-
!o" t:.r
F 'ar"i" -

l't{oI.l:Fbn .1.l.
ide tr:'r-
dani
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