
Företal
Historiska perspektiv på Bjäre

RorLrlcs u n h,ii llc ls omv an tlli ng i Nortlt iistskåne.

Bjtirehallön på 1700 oLh lE]qlaletair titel:n pä
dcnna bok om bönder och Bjårehalr'ön.
Böndernas situation på denna halvö lieger
oss varmt om h.järtat. Den giird sorn vi i cltg
har anslaret fölligger i Ramsjö by pir Bj:ire
halvörr. Gcnerationcr-förc oss har bmkat
den. De, liksom r,i, har säkert oiia stållt sig
fiågan orn hul clet val förr och hur dct kom-
mcr att bli i fi-amtiden.

\är "Lnhererr lör de areell.-r trärirrq.-'rn.-''
historia" vid KLrngligir Skogs och Lantbruks
akadcmicn (KSLA) hade beslutat att låta
Mats Gustalssons arbe te ingå blirnd sina prcr
jekt, r'ilket b1.a. innebär-att flera historiker
engageras för låsning och kommentarer och
att en redaktör fårdigställel boken, blo,r,i
korrtaktlde att skriva ett irkzrdemilöretal.

Vi tackade.ja till crbjudandet, inte därför
att vi anser oss besitta särskild korrpetels
inoni agrarhistorien, utan på grund ar.re)a-
tion till Bjåreh:rlvörr och r,rir gårci i llamsjii.
Stelan och -t\nna Carlsson - r'ära för-ålclrar/
sr'årföräldrrr - drev denna frrin 1930-talets
bör-jan till slutct ar' 1980 talct. Dcssfirrinnan
hade Stefans fal och mor-. Nlaurits och Nin-
nie. och dessför'irrnan hans farfar och far
mor, Nils och Cihristina, drivit gården, Nils i

k.,tttLritratic,tr trrr',l ctt r t l-<lir r ill .jö... ir, rr

dess{örinnan var den lilla gården i Ramsjö i
vår släkt.

Ett Itterligale skål till aft vi gärnir tackade

.ja till att skriva förordct r,zrr- att li mccl in

tresse tagit del av andra av N{ats Gustal'.ssons

pLrblikatiortcr om Bjär-e, bl.a. "I{ultur'laod-
skap och ilor-a på B-jårehalr.cln". \ri lrrr ocks:i
sjäh,a krurna iaktta hur N,Iats Gus&nsson vand
r.al kring och botaniser-rt på hzrgmarker och
Iängs vigkat)ter och hur han 1'örmedlat sina
kunskapcr i olika 1'öreiäsningar

Bilder perspektir på Bjäre
"Bj:ile härad är n.rl crket bergirktigt ocir skarpt.
Inbvggarna har sin mcsta när-ing av sjiilan
och oxarnas setande på sommarbetet- f)en
skarpir åkerjorden hje lpes i allmänhct uck
et a! tlirrg, hililkens stora lörmån innebvg-
garna lärt betjäna sis utar! dåck rnåsLe en gocl
rlel af Briidftldu år'ligen \öpas." Citatat är'

hårrlat ru en bcskrir,ning av tillståndet 17tj7
i Ikistianstads län och llnns åteleivet på sid
55.

... m ,nodell som kan hjtilpa att förstå
Bildcn ar,dagcns Bjäre iir en annan. NIan kan
Iiäea sie r,ad sour ligger'birkorrr förånclringeu
liiin tlå Lill r)u. Tor-sten Hägerstrancl (1916
200-ll. rår l,l.lirr,I Lurrd;prole..,,r i qe,,qr :r-

fi, särskilt kulturgeoglafi. och sornrDario-
euc'le nritt innc i lirr sl:iktgårcls nrarkcr sed:rn
mitten pä 1900-tale1, hade i oiika sarnrnan-
harlg stu(lerat Iiknzrndc proccsscr och clärritl
ml'ntat bcgrcppet ticlsgeog-rafi . I n-rinnesteck
ning..en ilcr honorl,i Kungliea Fvsiografiska
Sällskapets i LLrnd Arsbok 2003-2004 liser
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\,i iiiljande. ''\tt skilja ticl och nrrn såg h:rn
.Lrr i lr \\,rtl'il. L,,.r4r''1i,,, lr lrr''.,ri 'r
båcla sitrrrtionslctenskapcr tttcd fbkrts på dct
r-Lrrnsliga respektivc clet tidsliga. IJistor-iska
håndclscr biir ses blicle som proccsser och
som rcsultlt rv att ct1 \'issl ant:rl iclerllifier-
l,. e nr'rnlri.l ,'r t.rqit ri.'.r l,-.lrr' ni , r ' "
bcstiiird plats." \'icl olika tillfiillen haclc ri
möjligtiet illt ij\,cl stcngärdesgårclen cLiskrr-

tera hithiir ancle [i-åg..or u]ed Thor-stcn I Iäger'-

str irn al.

. . . från hauet 1870
I garnla ticlcr korr ninn liitt:rst sjöväg*cn ti)l
Bjiirc, oftast 1:iDgs ktrstett. Nlctt trlig.a - in
klusivc Rirclc Ornr - srig kanske halrötr ocll
clcss alldeles cgen ö. Halliurds Våder-ö, P:i
sannra lvsland och l samlna dis so Nils
O:u-lsson, llonden pll gå.den urldcr arldra
hålften ar, 1800-ralet sour tör- sin utkorrrsL
ocksri var sjiinrar) och sjökaPten. I sina drLg

biickel besklilcr-lran sitt 1iv på siörr l85l-91.
ett li\'si)nl bl.a. inrrcblt alt han Passe.a.lc
ek\i11onr intc rnin.Le uin'1'l gringer'. Han till
hi)rde inle cl{] llesttllna sjiikliPLe|el ne so[1
seglaclc pli egen kirl. Herutlahanrnctr liir de
flrhg han förrle belä1 pi lar'()skarshrurrrl.

Vi irar ofta furtclelat irlcr-hLrr Nils Clarls

son klincle clet nair hau Pirsseraclc utilnfö.
dctti1 sl\'.kc krtst. Del tlirstc hir tal-it lrcsiarr

de att gå iu i Skäldcniken och kasta ankare
rrtiurlör'dcn lillir haurncrt i Ramsjö, lijr-atl
s:iga fan å1 cllcr- cfter en l:irtg resa - I id n:igot
tillfiLlle viu han bor tir fir-a al i r-acl - fri reda
på hur-det stod till rnecl hustt-rt och barn,
rred jordbr-uke1 och cljtrr-err på det lilia hcrlr-
rrraret med sirrl 33 trtnttlartd åket-. L)ct rlr'
ett hcrnman som iil kår'nan i derl 51årc1 r'i i
dag har ansvalet 1ör. I flertrlet 12111 tog PliLF
k:irislar ixerhzrrrcl och han fick r'änt:r rills
lastcn lossats i någort Öster-.sjirharnn, fartlgct
liirnnats i Oskarshamtr och resau hcrlt, 1i11

l:rnds eller-mecl båt llirlgs ktlstetl, r'at-av
klararl.

.. . från lufien år 2005
Ett mocler-nt slitl art nzir-rna sig Biär-c r'rr-Jufi-

ligcn. Fr'ån llr'gct set man htrt clenna halr'ö

brltcr sig Lrt Lrt clet skånska lanclskapet och
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stoit och uppror-iskt s\rL1er ut i IcLttesatt,
rrecl H:rlLurtls \råclet ö som galjonsligrtr och
Hovs Hallat-sorn st:ir'. T Llart liiclct Lall tnau
iblancl sc det hemmau s,:ltt Nils Clar-lssort en-

clast lisstc ltt del fanns någorrstaus i dise1. I
fiigelper-spcktivet lt ån llr'gplunet konrner'
olta fiågol i r,rir_a lrur rLdetr otu hur rnols\::lrlllr
clc bild selt ul unclcr olika skcdctt. Ft å.e,..ot-ua

har mvckct Eiernellsamt lnc(l ciem som garn-

la Llrlor_ ll-arnrrlrrrar, ttzir_ tn:ru scr narluct på

dct cgua hät-aclct cllel lauruct pi dett b-v

som m?ur har- sårskild atrknr tniug till. I)elt
eqna lantasin, iblatrcl urcd stöcl av:rllmlitrbil-
darrclc krnskap, firt-söket skapa bilclct av hnt-

rnänniskor-rn sorn levdc cliir hade det clli krrt-
blaclet tlvcktcs, liksorn hur b\':rrn21såB 1lt. \':rr
åkcr-mark och ängsurnrli fanns och htil clel

slod rill nccl slogen.

... från marhen ui brukar
Liksom nånga andra -jolclbrukar-c hal li
sjih'a ol'ta ftLnclerat kr-ing htu cler sctt ut p:i
del srlckc nrark sorn !i lirt- Diit vlratldc hat'
lör-mziuen att lör-\'alta. I r:irt 1a11 rir clen i]ds-
ta clclcn clel herrmau som bonden Nils Cltls-
sorr r ar- lirclcl pli, och vilkcr hart tillsammzrtr
rlccl sin hustr-u Clhristina blLrkaclc och fiiddc
upp tr-c blu n pa. En dei s\ar hal \'i ktrltnat
firrn:r i gildcns egna hancilingar'- kartblzrd,
antcckrringat- (Nils Callssr-lr föt c1c ocksi som

pensionril rrogglarn:r auteclltitr gar- our.jord-
brlrkct och r'ädrct till lands), foLogr-alier',
nr. m. lLrrns.j ö bvs hatrtlliu g:rt- är- också en
intr-essant krilla 1ör' kunskap. Ilrtrcssct för'
B-j åres histor-ia lr ilr' iikat lrarkllrl I ttuclct- se-

nar-c 1i<1 ocli nlittlJa irltiklal och böcLer linns
i clag till hjä1p ltit-clen sortt sirkct krtuskap
om det gamla Rjär-c. Bibiioteket i Biistad h:1.

u, l\.ren \:ir{lil,L r'1. rr:r i l.,r ,]Frrr n,rn örr\'
kar-fiiltljrqra sin kurrskap och Birir-c sliktt-ing
h:ir- en livallig Yer-ksirnrhel.

... från den egna erfarenheten
\'åra egnr agr ala mittncsbilcler t:ickcf Pe-
r-iocicu 19,10 och fiunit. \'llr cgen agrala
trtbildning sLar'l:rcle uitt pa 1!)5()-talct. Den
cli för-här-stlncle -jot clbt-ukspolit ikeu och trt.
lccklingen itrrtti folskuiti-.-. tltbildlling och
r'åclginrilg satte sirn tr<lliga spår'också pri
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går-den i Ransjö. Brukningsenhetcn Stelans
Larrtbruk ornfaual i dag 135 ha och 100 n!ölk
kor-efier clet att olika giu-dar kclpts till 191ii-
, 
-,' r' lr r tr-rliq.rre mdr I ar' ell(li l,il5. "\lr'. nir

iil avscr,ärt stör.re ån bara lbr 50 år sedal.
efter dct att steneärdsgårdar lbrslals bort
,ll, r urärr. rer li'r'arr.l.ror törtrr.;lrrrrirrlrrr
för- en omfattanclc mckaniseling mm, allt i
den rrcl:i al rationalitet soln kännetecknade
derr tidcns -jorclbmkspolitik. Undel derrrra
pcriod har vi Lrpplcvt cflckterna på Bjiire arl
som det står-i minnesordet ör'cr'forsten
Hä5JerstraDd, "att visst antal identillerbarir
människol tagit vissa beslrrt pii en r,iss be-
stårnd plats". \ri tänler dii sriviil pir de.jorci
brukspolitiska besiutcn som på Stefal Carls-
sons och andra Bjzirebör'rders mech'elna
arbete att ut\,eckla Bjär es jordbr-uk.

... från histoim in i framtiden
\lars (irr.ra[..LJrrr l,o( qer på -rr inrr r .s.rn r

säu sr.ar på miLnga av de fiågor om "hur-det
var förr". Nåsra ar, clessa har r.i berön i "Bil
dcr-na/perspektiven" ovzrn - jordbt ukcts situa-
tion, sjöfaltcns och fiskets betvdelse ocksri
fiirjordbmkets lolk, olika bcslut som ftiränd-
r at villkor-en, tr:ansportcrnas utveckling osr,.

När vi låscr \lats (lustaflsons bok järnlör
vi dessutom ståndigt rircd hur 1äget rir för
Bjär-ejordbruket.just nu och rned vacl vi troL
orn dcss fr:rnrtida förutslittninqar. Vi tr-or
är,en då att den lristoriska tillbakablicken kan
hjälpa Lill att förstå \'ad Ilarrticlcrr kan bära i
sitt skötc. Vi hoppas att "cle identilierbiLrt
tr.tånniskor" som koDuDcr- att ta beslut som
pzwcrkrr-fr-;rrnticlen, också tar itr deu t,vp al
kunskap sorn firrrrs i Mats (lustirfssons bok i
sitt beslutsunderlaq.

I viirt egel fall kiru r,i konstatera att som
ma ren 100-'. 'li,letrr tä.ord rlrlrs. rrrar'r
ger^ g'ur.rd för pessintistiska suimninear Rjäres
paraclgröda, färskpotatisen, hal visselligcn
getl god skaird av rn'cket hög kr,alitet rnen
priscrna är särnre årr på m1'cket långe. \'i
tänker på nyetablerade, högt kr,alificerade
böndcr, vilkas ol]rsättning till mYcket stor dcl
här-rör liån "pårorna". Kommer cle att klara
sig till niista säsons? l\nclra spccialiteter
blarrd fältodlade grUnsirkel möter en allt hår'-

dare konkurLens och ntirn börjar k:inna ar,

globaliseriugens ellekter: Vad skall man oclla
istiillet? Spannrnril :ir-inget lysanclc för våra

-jor-clar. Del rrrinskande mjölk, och köttpro-
duktionel mötel stålcliga priss:inkningar.
Den tidigar-c sir vanliga fläskpr-oduktionen iir'
i clet uärm:rste tLtslagcn. Dc.n nva El-Lpoliti
kerl har-hittills rnest kommit till Lrtrrvck i cn
rrär1qcl n\':1 bcstzimlrelser som man noggranl
m.i.re lr.ill:r re,lr pa. \,rd m.,.re iaq gii..r rr\
pektivc vacl 1ärjag inte eöra om jag lur siikt
det eller deL stödet? Alen pi Bjrire r'äxer
irkrar igen och det gör-n'v:irr också r'åra
strlndmalar.. NI:inga eår-dar siiljs rill fritids-
.ind.rrrr.rl. Dr r ust,r: rir.er lisr rr rrpp rrrerr irrr,
irlltid pictetslirllt och iDte allrid iliDje med
plirtsens andc.

N{ot denna baksmlcl av obestridlisa fäkta
fiDus dct star-ka kraftcr-som ut.opar: "Bjärc
j,"dL,rrrket lrar ittSetr lierrrti'1.råt c,.. rörr
nzigot annal, llit oss bvgea gollbanor och eöra
Birstad innrr mcra till en fi-itidskommunl" Det
hör- lili sukcn att v?i. konmun redao nnrncr-
sju golfbanor tncn :rtt ylle.ligare ctt alttal
planelas. Plirncringen gör's rnyckct nogeranl
meu rir aindä enligt måneas uppfattning
okänsli;i- för-hisLor iska lirkta oclr för cle mlck
ct betydande natul-- och kulturr,zirclen sorn
finDs här-, fi;l-alt inte tnla om skiinheLsupp
lclelsel sorrr också glimtal fi lm i Mats Gus-
taflsons frzrmstålLring i clcn här boken. I det
irrrc ar'hah'ön kan m:rn lbrdarande se rcstcr-
av 100o-ärier skiftesindelningirr \,Iirste vi ra-
sera delta föt- nutidsrnärrrriskans behor, at
fiiticlssvssclsättnin girr? Vill nåeon eger tligcn
dettt onr man blir mcdveten oDl sarlman
htngcni \,ad blir clc sociala effekterrra om
Bjär'e skulle förvancllas fiån cn småföretags-
blgcl, i huyudsak baselad på.iordbr-Lrk, till ett
rckreationsomriide som bara hlillcr öppet
nägra mälradcr?

Det iir hzir som vi. så rlira firrbundna me d
BjärcjordbnLket och allt lad det står fö1 ser
det stora r'årdet ar,clenna bok. För clet örsta
gcr den nrängclcr ar,kunskap om den histo-
riska bakgrunclen vilken rnåstc finnas med
vid beslut om flamtideu. För det andra visar
clen hur- konjunkturcr och andl a för'utsått-
ningar r,åxlat undcr seklerna. En förhopp



ningsvis temporår nedgång förjordbrukets
del kan därför inte tas som intäkt för att
döma ut en hel näringsgren utan hänsyn till
sammanhangen hår hemma och vårt glo-
bala ansr,ar För det tredje torde bokens nog-
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granna genomgång av vår plats påjorden
vara nyttig också för många andra bygder
som kåmpar med liknande problem.

T h.orstcn. A n.d,ers s on. Mårten Carkson
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Förord

]litt lij.sta urngänge med B.jårehalr'örr går
rillb.rL.r rtr|llL,:jr i riderr. Pi en unirersirerr-
kurs i Lund träfi:adejag en trcvlig flicka, sol.r
hacle r,uxit upp i A.rgelholm. Efiersom tyckc
uppstod r,irr det natur.ligt attjirg och N{arian-
nes familj firirde sornrarna i deras hus i Sklil
cLerviken. Nlarianne ['ckte oc]r tvckcr fort-
fararrdc om att ligga på badstr-:urden och sola
timlis, metlau jag li-air-na tar mig ett dopp
med efterföljande soltork, men sedan blir
rasllös. l-öljden ble\, atl jag gav mie rit pii
strövtrig för att lår'a kiiuur halr'ön. Så srnå-
ningom blevströ ågen rncr- slstematiska och
med anteckningsbok i hanclen och ltrpp i
fickar.r började.jae anteckna dc viixter och
djur-, som-jag tr-åf1ade på under mina I'arrcl
r-ineal åt olika hiill. Slurresultiltet blev en bok
''Kultrtllarrdskap och Flor-iL på Bjärehalr,iin".
\Icn jae började också funclera på hul det
kul turlandskap.jau rrötte på Bjiirehalvön
hacle uppståLt och ornformats under-olika
tidsperioder, från fornrid till rrrrricl.

l,Ied arrdra ord, jae börjacle leta cfter upp-
llsninsal om r'åra forrrtida för-Iåder på Bjårc
och vad cle haclc liimnat eiier sig, rnedcl
tideus btar, hur-jorden bnrkadcs, r,ad man
oclhclc och vad de stora aglara förändrinqaq
sorn intr:iflade under- 1800 talet. inneba..
Eftersolnjag gärna vill delge andra lite al all
den iuformationjag stött pri om Bjär-es his-
toria. vaknade tankcn p:l att skrivil en bok
om boutlesamhällets ornvandling i "risbvg.
dens" Nordvästskäne mecl fokus på Bjäre-
h ah ör'r.

En stor clel av bakgrundsmatcriirlet hacle
ja:i inle kunnat läss:r r,antarna på om inte
lrlargarctzr Bengtsson, Båstads korrrmun, oclr
pcrsonalen på Båstads bibliotek ständigr låLiL

tttis husern bland bokht'llor-och i komrntr

nens digra arkir,'..f ag har också ofta besiikr
herub,vgdsgården i Boarp, bland annat föl
att "snoka" efier garn[reldags redskap i uthus
oclr lärrgor. I\lånqa.rr rle bö, k, r. s,'rn närrrr.
i littcraturlistan, har stzilhs riil mitt förfbgarr
de 1ör genomliisning tack lnre stor förståelse
och r'älr,illiet benriitirncle av personalen p:i
SLUJriblioteket i Ahrar-p. ELt otal frågor-har
jag "!tött och blött" med Annila Sterner.
Cunilla Roos och Sven Hcrnborg. Sven och
jag har-under: ot.rliga utllykter i \är Hcr-rcs
hage diskLrterat kultur- och naturr'årdancle
åtsärder, som bor-de gör:Ls på vår-älskacle
halvö. \{irr r,än och exkursionsparrner Ame
Broman har tlirgglat sig ieenorn hela m:rnu
skriptet och kommit lnecl rrrånga värdelulla
syrtpunktcr- på spr-åk och innehåll. Innehållet
har ocl<sii pii ett förljänsrlirllr sårr gr-anskats
av Nils Lelau, Lund, UlIJaussorr, Stockholrn,
och Ronnv Pettelssou, Stockholtr. N{en uLarr

Kuneliga Skogs och Lan lbrukslkademiens
och fr:imst clå Lars ljunggrcns, Ronny Pet-
tcrssons och Per Thunstr-önts stöd ocb upp
muntran hacle bokcn knappast blilit cn r,erk-
lishet.

Tack alla ni närnnda och inte nämnda.
som har gjor-t det rnöjiigt 1ör mis att sklir':r
och ge ut denna bokl

Ett hjai ligt tack riktas ockszi till löljande
sponsor-er-som gjolt dct mirjligt att trvcka
boken: Båstads kommun, Stiftelserr L:ing-
manska kulturfonclen, ()rllersticrnska lkap-
perupstiiiclsen, Iiungl. Patriotiska Sällskapet
och Kungl. Skogs- och Lantbruksuktdcmicn.

\4alrrö i novernber 2005

Mats Gustafisson
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Inledning
Varför en bok om Nordvästskåne?

Visseriiger.r är Bjäre fantastiskr, nren r,artör
skall nan skrir.ir eu lokalt inriktacl agrar.
historisk bok om Bjzirehalr.ör.r? \rar.för- rir- ut_
i ccklingen i clct Dor-chäs(ra Itörnet av Sk:ine
intaessaIt;

Fiir det fii.sta har halr.ön cn ling och
.l',ittn.rtrd- lri.r,,r ia. d.irr,rrr rir|lrar rnre rnirrsL
' r,'vhuqarna lr; r hrun..,l,lerrr.:onr ,ir .rrr_
'r'-,1 rrrlrr'lcr In.rn hrtir,rrer.ie. l ilr Bi.ir e.
lri.turi; Irnr o, k.d ir1 lrrr\u1 rrrrilrr lbrrlr
talet var- ett genotngångslarrd för-slcnska och
ddn.lr tltpp, r. .olr lr;rjille 1,, h plrrrr4,,r,le
1," l.rrrd.hrgder r ulf r el,/de q,rr.(.r \le,r t,,l
hållanclena i Bjär-e skulle krrappist irli bätrr.c
rrnder 17O()-talet. Änvo skullc Sver.ige och
Darrnark rLtkärnpa krig, bölclpcsren skulic
hiir-ja i Skåne, miss\'aixr och nöclirr skrLlle
cir-abba befolkningcn. Allt detra ha(le rill
f ölj cl att Bjär.ehalr'öl var.en',iattigbvecl,,
rr r,le lrel.. ItiOrj-u, l, l;r)n ralrr o, h rl, rrlirr_.'r lr/lvar .n lro0-r.rl,.r Bjarr Lrr rrr klilerr
Dn r .lJr;.r \,r lnllrt [r..rr Srrl.l.rtre: tor
hiilanclelis rika sJättbvgcll Hur kLrncle mirn
'l.r Iirrr..ra.ie 1,, l,.irr Lrrr,,lj: fur.urirrirrqrrr
bcr-oclde mr.cket pir att B.jzire böuclerna r ar.r_
ligen rar- m:ingsrsslar-e och ofta kombiner-aclc
cr cr.;de.inrLll,r ll. rlr il ho.k,rp*l Ärw 1,,, h

-ir.rnd- I r.rfi:kr. Hrrrr r'.l.rr,irnliqe,r r rr

liktis- inkollrstkälia - l.iinrtonr Iiske var- bonclc
!celttion och senar-e ocksa skeppsbl,gger.i
'.rrrrt .iö[a,r rilriqa irrgr,.di, rr.,.r ti;r Bjir_
bor-r'ras ör'cr'lenracl och hah.örrs ut\,eckli ng.

Fiir der ancha skiljer.sie Bjär^eh:rh,irn h.årr
slor-a dclal av iiri-igr Skåne ger.rom att jorclen
till stol dcl r ar ägd al skattc- och kr-olobön_
cler, cftersom fiälsejorden i hrrvuclsak lar

lokaliser-ad till Bar-kåkra sockcn. Ånda fiarr
på J 80{ltalet, före lasr skiftets genor.nför-
.r'r'i, . r.rt l(, r'kitrr||a \n rir .r.ll laq rrår:r g. _

den, rneclan den öppna fälirclsmarken, s-,:rm
utgjor-de lletesrnal-k. r,ar- r,icistr-iickt oc1.r präo
l:rde krrlrrrr lanrl.k.rper.

C)ch sist nren inte rnir.rst finus clct f:i ör,cr_
er-ipande skilch-ingar al den ;rgrara r.evcilutio_
nen och lrur clerrna geuomförclcs i Skånes
"risbr'g-ci". Det smäskaliea jordbnrket har i
lrns qr:r,l pr,iqlrrr .rn", klirr!.rr1,i Bj:ir, lr:rlr.
orr. elicr.urn rrrdrr.rr i:rli.,, irrgerr,.q-trtliqe,l
ttrte r'rq llr"r li,r r.irr r rl Lir irr la ll00_rlrler

\lcdt' rrr rlcrrrr.r l,Jlgr ljrri rill hurrtlr.:.rrn_
hrillets orlranclling år spännrncle, någor rnan
blir-rrr{iken pii ocl.r gärna vill \.cra mer ontl

Slfiet nccl bokcn iir- art liiirsöka skilclra de
olikl stegen i clen agr-ara.elohltionen. hlrr
'ler r';.rrun'Ji,r dr, Pr Rjir, h.rlrÄrr .;.-r irrrr
minst cless konsekr,euser Iör. kul tur.lantislia_
1,, rn, h larrl:t*q,t.t, tollrri,rqe,r. D.irrör lrrr
i.'s r,'l' ,,rr rrrrii-r ,,1ii,., ri,l.,.p,,Le, t,)r.öl,']
l,c.(ri\r ilr r..lrrq.,r pa Bi;ir, h. l\ÄJr. Ilirr
lilka bonclc befolkning-en hämtircle sirr ut_
komst, denill såga skogs och jor-clbr.uk. sjö-
tart oclt fiske. \lcn cnligt rnin rnening lian
nran inte göra detta pi et bftr sätt, om man
intc också reflckLer-ar. ix,er rilcl som samticligl
l,:ind, i t,nrr.ir lrlr rr. \.rr rrr liqrr i, pårcr (r,rle.
Bj.lr, .r irrllrrerr.er lr.rn i,rri<,r Skjlleu, lr.rv
att rnvndighetcr i lörst Danrnalk och seclan
Sler-iee lille regler-a och stura ufl.eckliugeu i
regionen. Influerrser- utifr:in :ir srir-skilt rriar_
kan ta uucler. biir-jan ar. 1800-talet. clå Clarl
(ieore Stjer.nsrviircl refbrmcraclc jor-dbruket
pii Engcltoiia.



Framför alltvar 1700- och 1800-talen om-
vandlingens tid, och trr,ngdpunkten i boken
ligger också på dessa århundraden. Menjag
har r,alt att även summariskt skildra vad Bjäre-
borna företog sig under for-n- och medeltiden
- detta för att ge en bakgrund till och en för-
ståelse för vad som sedan hände. Däremot
har Ångelholms, Torekovs och Båstads his-
toria inte skildrats i någon större utsträck-
ning, eftersom detta redan har gjorts ett otal
gånger. I stället har stoffet koncentrerats till
bondesamhället och landsbygdens utveck-
ling. Med landsbygden menas i det här fallet
de byar i Bjäre härad, som tillhör socknarna
Ostra Karup, Hjärnarp, Rebbelberga, Bark-
åkra, Förslöv, Grevie, Västra Karup, Hov, Tore-
kov och Båstad.

Bakgrundsmaterialet, vid det här laget ett
otal hyllmeter och ett femtontal spräng$4lda
pärmar, gmndar sig på en rad utgivna böck-
er och publicerade artiklar, därJan Moens
böcker samt "Det svenskajordbrukets histo-
ria" (redaktörJ. Myrdal) och "Tradition och
föråndring i 1SO0-talets lanthushållning" av
N.-4. Bring6us bildar ryggraden. Men dess-
utom tillkommer allt det material, som en
rad lokalhistoriker har dokumenterat. Näm-
nas bör B.A. Andersson, S. Gudmundsson,

H. och N. Hammarlund, EJ. Söderman och
S. Jönsson, som alla återfinns i litteraturlis-
tan. Speciellt StureJönsson, länge boende i
Salomonhögs by och intresserad hembygds-
forskare, har nedtecknat många arkivupp-
gifter. De uppgifterjag har kunnat kontrol-
lera har alla varit korrekta, varforjag inte
ifrågasätter hans trovärdighet. Sture och de
andra har, enligt min mening, på ett veder-
häftigt sätt forsökt dokumentera vad som
hänt på Bjärehalvön i forna tider. Jag har
också "huserat" i en rad arkiv på minjakt efter
uppteckningar, dokument och skifteshand-
lingar, som berör Bjärehalvön. De finns
nämnda i källförteckningen.

En svaghet somjag upptäckt närjag plöjt
genom åtskilliga "luntor" är att der faktiskt
finns väldigt få källhänvisningar till specifika
uppgifter. Jag har dårför infogat referenser
till de flesta av faktauppgifterna om Bjäre,
som finns i respektive kapitel, med förhopp-
ningen att underlätta för någon lokalhisto-
riskt intresserad person, som vill fortsätta
"grävandet".

Men nu är det dags att följa med på en
historisk resa som försöker speela landskapet
och bondebefolkningen på Bjärehalvön
under olika tidsepokerl

t4


