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Hemmanet och gården

i,rr ett hålla recla på beskattningen ar,den
cllacle jor-den uppr:ittaclc kronaujordebiick-

:.. l)åri resistrerades alia.jordbr-uksfirstig
.:cter sockenvis, Iiksom den r'änta, skatt (zrr.

: rcl). dc va1 p[]i1g1la al kronan. (lrundskat
:en 1'ör ett he mman bestocl irljor^deboksrän-
:.r. rlantalsränta och kronotiondc. fiondc
ir \rcrnct infördes i början av I l0Gtalet.sr
Tiondet innebzrr-i princip att en liondel a\
.\ircien skulle tillöras den kyrkliga tirrvirlt
:ringen. clär crr tredjedel gick till pr'åsten,
:r risLLjonclet eller ter-tiaitiondet, cn till kvr-ka
,ch en till biskopcrt.

I sirrnband med beskattningcn korn fas
:ighetcrna irtt rnantalssättas, r'i1ket inncbar att
.rr-je hemmzrn (jorclbruksfastighet) åsattes

.:r siflervärde, mantlils\,airclct, soln beståmde

storlekcn på rzintan. Ett marrtal betecknade
ulsplung..ligen stor-leken på en -jord bruks
egenclorr, sorn kunde försörja en familj. Ett
rnantirl rrotsvrLirde urrgeflir I5 tunnlanrl
åkcr, 60 tunrrland äng ocb lika rnycket skogs-
mar-k och sänrrc fziladsrlark.'i2 A-llt cftersom
rnerjor d odlircles upp och då kunde räcka
till för-sörjningcrr :rr llerir Iärniljer, clelades
hemnrzrnct upp pir 11crir brukrrirrgscnheler
(gårdar-), så kallad hemuanskl,n'ning. fvii
cllcr flcra bönder-med separata hushåll be-
drev riå eeet-jordbruk på jorcl, som skatte-
mrissigt tillhörcle slmrnir hemman, r,ilket
irrrr.h,rt atr man,lel,'de pr lretnInltrr, r. r,irrr:r.
EtL exempel liån Bjårehalvön på uppclclrriug
iiv ctt hernlDan på flera brukningseDheter är
hemman nllrJrrner .1 i Svensrad.::J På I760
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liilct bl ukades hcla hemnanct al bou.lcn
l',1lrl( t1..,'r,,, lr 'k.,l.rd,. rill I I r. .rrrr,rl. \r
1772 skcclcle en llernmansklrvrring. cli n:i
tr ecljctlel:Ll rilkct norsvalldel 1./12 urantal.
av clct rrrsprunqliga herrrrnanet. fi linskiiia-
clcs. DelLir ru-nrirjliet eftcrsorn err lirlord-
rrins haclc urlärdats rir 17.17, sorn tillär :rLt

skalle och kr-onohemman fick klrl'as inrirr
cL c delar ulclcl fiinrts:iltring atr clerr nr':r,
utbrunr:i henulansdelerr I ar tillråcklie.t stor-
for':rtL för'siir-ja en f:rrnilj sanrt att brukar.el
r':il gili cller-skullc giii:r sie. Fr-rin tlessa g:ir
drr-. ph 1121 r cspclitile 1,/12 maltrl. Irån
sliildes årlo cn birjor-cl år' 1821. \'ad clenla
ägosplittr-ine letlclc till kornlrcl att diskutcr-as
i ctt sena|e kapitel.

Gården
Bondens g:ird beslocl:u ller-a lttrs. I dc för.r.a
darska landskaltert lar giildens lrus oIi:r surrr
m:ulogaclc till lila llingor slrrriruanltvggcla i
f\'r kant. De 1årrga vintr-ar^Dl t\'ingacie bi)D-
rlcrna :111 inr-aitt:r storl för-r-irclsrrLltrnnten. Ett
exerrPcl pii hrrr br gsn:rcler-nl var- upplörda
i Bjzirc är hernrnanct Veueclikc. son lzig i crr
backig och stcnbuncleu tcr-r'ling på rlcn söcl
r-:r slLl1Llrillgcn av I Jallandsasel.'r Henrua
net, sorl i börjarr a\' I7(Xllulct var tnarrtlllssaft
till I 3,,'8. bcboddes och br-rrkrdcs semen
slrnt av nli br'öcler. Den ela hcnrrnansclclcn
(giilden) bcstocl:u rle lainqor, irlcn sirch r
l:ilgrin iiurrrs boningslrus och s1uJi. i clen riist
t-a liingan cn loge och i clen ror-r-a 1:ihLrs rnccl
lrohda. Boningslting:ut oDtfiltt?rde ltäl bairgs-
hus, sorn oureaL en bålesttrga lred för-stus..a,

stall och poltlidcr I sttrsan. ltrgqcl i skil.tes-
rr:rk (brilc), ianns lelg^oh, spis rnccl skolstcrr
och bnkrrgn sumt li)ltster i takct. Inlecluinp.
cn var-errkcl ntecl blarrd altntt bord ocll
sångar- i lirr-u, fr rir str ckcn kårillrrllor- och ctt
sklip. I st:LlleL fanns clel enclast urrlrnrne li;l-
11.'.1,i1r,,r. L)i n \.r.r.l Litrq.rrr I'r.r,,rr:r'. err
"sontmats ltrgll" rncd lergolr, trrclt lltil l()ft,
och eu logc mecl laclugoh: I den norra länp,
an i'ilnns etL fåhus nied lio spilro. ocll t\.:i
hahclör-r'lr sorrr vctte trl urot g:udelt. Elr hi;
lacla liig i:urslutrring Lill fiihuset. Den andr.a
herrrrnanstlelen var bvgud på sarrrrna såtr. f)e

11

bicla bröcler rra :iede gerncnszrmt ett br \'ll^g

hns och en sklaltkrarn.

I 7 0 }-tal ets hö glofi s stuga
Hirglof tssttrgan ellel dct sldsörisk:r huser
hacle en bcgr-änsacl utbledning i söclr-a och
slchåstr a Slerise. Dcn lieger ockslL till glLrucl
lilr clerr så kalladc sldnsl:r liirrgan - den skrirr
ska bonclgurclcns nrarrlriil-dsbr,e!:lllci. -\am-
nct högloft kon|)icL av de Llrakter-istiska
loflboclarn:i i trii viningar; härbäreshLLs ellel-
hiir.br-cn. I Iiilbrir-gsh r Lserr var-oliasl Lqtpför-da
i skiitcsrer-k, oclcl:tcle oclt artr'åtrcles clät-iör.
till lilrlticls- och lagerutrrliurcn l'irr reclsk:rp,
klliclcr-. nranuror ltecl mer-a. Diilcmot 1ör.-
lalades sp:ullrål i r-cee1 på lofict. Härbår.gs
htLsen omgAl crr rrrellauliggande n gglisstuea,
som ur-spr trngliqell lar en bvggrrad i en
lalrittg och rtlalr inDertak. rncn som seclcL
meril ersattes l[ hus ntecl irrrrcr_tak. clli rrran
sLrfl:Ldc sig skor-stcr odr liigglönsler i sraillcr
för att ha err r-ököpprring i rake1. Pri Bjäre-
halviin fllrrs tr':r vtilbelar-acle högloltsstuecx.
kr al riimligen PalDraeår'clerr, som nrL fjnrrs i
Boar p, och Hor s heruLrlgtlsuår-cl beliigcn i
bln An gllag.i:"'Sl uglur" ulejor(ie boningsh us
clter'sortr clet lar'clct cncla ulrlmntet sotn laL
Itjr sett nrecl el clclsracl {ör' matlaeniM, bak-
uine och trpltr'ärrnuirrg. \{at lagaclcs pii del
öpprla hiir-riei i liiir-l, sorri stocl pä en b.cfot
ellcl hlingclc ien keclja. Om lintel-lt ät och
sol alla ruccllenrlar-i hushlillet i dcua. mer
ellel rnincl e ri)(ltorfiigt rrpplrir-mcla nrrrr.
Blirrkar- oclr slinqar r;u antingerl rliggfasta
ellcr- stod liirrgs I riegar rra. L,lden gl bidc ljus
och r'är'nrc och klirrg clcn samiaclcs garclens
lblk ii'). ltt pli kriillar-na lrlfirr a olika slags
eii ornål. NIånucn gjorcle errkler-e tliiirr.bctcn
och klinnor-na sp:rrrr ull cller igraclc sig åt
slslir.jd.

Skånegården och hur den byggdes
Alen <tur kolsvilkc och skiliesrcr-k Iar den
dorrrincr-an(lc bvg-g-naclstckniken på Bjärc
hah'ön, su fzrnrrs clet ancl-a brgsllidssätt. Pä
ert giir-d i Fogclar-p lar r'äggalna till borrines
husct i skiftesrcr-k. necl:rn Ilertalet al ut
huscr h;rcle bvgs-ts i ltah biilc. Br.ggunclss:itter
halr,b:ile kiirtleteckuils al an der) turclt-e r.ågg-
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:i . s hemhgtltgård i Angtk4haru ilbnarart hdg-
't\\tugt1 (l.bta: ]IG 199i.)

--rh an rir byssd i skilteslerk och deu ör're i
., )l s\ irke.:'

I Hlllavara bv fanns en girrd. sorn h:rde err
\ruitimaad stuga oclt rcsten al lttqgrtadcrna
. hah'brilckonslrukrion. I(rrufti1Ir^itde stugor
:.rlrs också i\'ästra Kirr-ups sockcn. Palma-
:rr den och Holrnasården l.rade båda en
''rl,,lr\:l||g.r hr srae|'rl, iv rll l in .rt

',, rningshus och här.bär-gshus i skiftesvcrk.
fecir ilr'ttadcs, Palmagirden bvegdcs upp i
Boar-ps hembvgdspirrk, och HoLrag:irden
:lr ttac'lcs till X,Iöllcbacken i Ilclsinuborg.i; L,n
:rlanlitrring av en tvpisk skålsk giird visas
:recLan. (lärclen, som lilc i Seeeltorps bl i
iiors socken, r'ar frrsicligt kr.ingbvegci, rrecl: o ', i ,r ilre:rcrL ,,, lt helrrrr.,k. t ierrun,
''"r err lu"r rrr.rrr irr p.r ,l-rr rtrrr.rtt., irrrrrr
-elden. och mift på går-den fanns en brunn
:lecl s:rdeltak. På samrna sida som por-ten lar.

ckså loglängan placcr:rd. På båda siclor-om
rgen. som var l'örsecld nrcd nå dörrar. Ianns

Pnit(ip.tkilr nL) ctt hrjglof .th,l.,, nu.d ?n r\ge.(itstu{u otn-

:' , ,'1.,.,.,',, ::,. t l:,tl!.,tlc 1..itt ti,t,1,,,,. t . ..,t ,1

'..1, ,"t., , ,t .'t:,tt ,,,.u, t '.t.-", ,, l,; p..t....,,.,'...
tH,tttlt

loggoh'eo, där rnan tloligen rröskade siclen.
At nor-r-låg stallånqan med ctt Lost:rll, sonr
lette rnot fbclerlirdan, ctt stzrll rnecl spiltor-
och err r':rgnsport. l)en östra läugan bestocl
ar loegoh och en loge rned en halr.dön.itt
åt g:irc'len. saml br-är.rrrehus och br-r.gghus
'"rd qolr ..rr (rll-r.ren. Der, ..,,1r,r l,irrqe.r.
boningshuset, var byggcl i skilieslerk rnecl
panel ar, st:icnclc brädcr. I boniugslångan
itrrrtrr,le..1ri5l.11n16.,1e.,, lr rrr r r liq.,r, er
(,rtntnar.. liJl. .,rrqarr.,,clrr'rr liri.t;;r're.||lqa.

1i
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köket med bakugn och en sal under vilken
det fanns ett kållarutrlmme .

ötiga bygqnailer som tiUhördc gårdm
Till gården eller byn hörde också en del
byggnader som nltljades enskilt eller gemen-
samt. Sådana var skvalt- och hjulkvarnen,
bastuan, brydestuan och malttorkan.

Shu altku arn o ch hj ulhu arut
Bonden sörjde sjålv för sådesmalning för
hushållets behov, även om han ibland lejde
bort arbetet. Nästan varje Bjåre-gård hade
tillgång till en skvaltkvarn. Det fanns ofta en
bäck i nårheten av gården eller byrr, där skvalt-
kvarnarna kunde placeras. År 1767 fanns i
de fyra nordliga Bjåre socknarna 145 hem-
man fördelade på 92 byar och sammanlagr
178 stycken skvaltkvarnar, det I'ill såga i gå-
nomsnitt 1,2 kvarnar per hemman.5s

I princip r,ar skvaltkvarnen konstmerad på
följande sätt, åven om det såkert fanns lokala
1ösningar på konstruktionen. Bäcken, vid

16

\r län gad Prin g@ ggtl g ård
frånSegeltorps\iHoas
sochen. (Måtten Sjöbecks
mkiv, LE, Lund.)

vilken kvarnen låg, stängdes av med en för-
dämning aYsten,jord och trdstockar Genom
en höj och sänkbar lut la torsade varrnet in
i en neråt avsmalnande ränna av bråder, som
ledde in vattnet mot det horisontelh place-
rade vattenhjulet. På detta satt en vertikal
axel, som drev den ena av de båda stenarna.
Med en hävstångsanordning och tråkilar
kunde man åndra den övre ktarnstenens,
löparens, tryck mot den undre kvarnstenen,
liggaren. Stenarna var inbyggda i en låda
som framtill/nedtill hade en öppning, där
mjölet mnn ut. Ovanpå lådan stod en rratt i
vilken såden hälldes och i dess neclre del
fanns en anordning, som reglerade hur fort
säden rann ner i hålet, ögat, på den övre
stenen. Omkring kvarnen byggdes ett enkelt
trähus, Skvaltkvarnarna var förhållandevis
lätta att bygga, men i gengäld hade de en
tåmligen låg malningskapacitet.60

En annan typ av vattendriven kvarn var
hjulkvarnen. Den hade ett stående vatten-
hjul som drev en horisontell axel, vilken med
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,\lti,ttlthrntntn i Ronry nd p)in.ilthits at, hrnnrn
(l0to: jIC 2A0l. )

11p av cn utr'äxlinqsano.dnirrg sattc en ler-
..rl a\el i r-örelse sorri i sin ttrl cher err al

:. .1rr)slenarltai den sii kallade 1öpalerr. I cn
,: lir liarrclling hal-en beskrivniug av cn sirdan
::,r11a påtråflaLs. Dcrrrra olanfallsrnö1la låg
:.1 en tiirnligcn oben'dlig å rrec'lanfirr en
-,ckc svdväst om blrr Segcltorp i Hols sock

::r. Tr å il liigg:ula i bvggna.len var muracle
.lr reclsänkta under rnar-Lplarict, n1ccl:1n de

,::dr a n å vriggarnlr bestod av tt-äplank. Tiket
.:r er halm. Än! vattetr, sonr reglet ades rned

::r .larrDrlrLcka, forsade necl i en ttirrrligcn
,iq r'ainna av trä. Det stående vattenhjulet
i: tr ett likaledes stående kugghjul, båda iu'
: .r. som s.ep iD i ctt rrrindre, lieeancle ktrgg

Lrl l järrr, kallat dreret- Drelets axcl a\,slu-
,dcs mecl seglet, sonr gtep in i och dret,clet
r r e kvarnhjuieL, dcn så kallacle 1öptlcn.

l)cl arrclra klamstenen 1åg stiila. ficnom en
:d clen civre stelren fäst rist, skon, skirkades
icn slid, sorl hälldes ien stol tratt. nc.l rnel-
-,1 stenalna. Det flir-dignralda nrjö1et rarrn
..r1onl en kor-t tr-ärzinna nerl isäckarnzr.

Hjulkrarnar var 1örhållancleris srillst nta på
l'.irchalr,iin. Den rnest berömdzr vatf enlröl-

larr rir ,\clstorps kvarn, sorri Iar-ir i ll itk it-
minstone seclarr mittcn av l60Gtalet. Bclcucl
Stielnr köptc Var-eeår-der orrrkr-ing 17-10 och
övertos samna år.jordbr-uket på r\xelslo.ps
kungsgiilcl cftcl sin lacLer: Kvamcn på A.lels
torp t?icktc behrt\'e t a\' malnine pa de båclrr
giir-clarna ocll \,ar även eu tullklllnl, dct lill
siigu bctalade slat t tili kronn på gr-uncl l
iltt iigar-cn malde siicl it ltvgrlens bönclel ruol
bctalning. Kvar-ncn lör-1öll, lrel;ir M87 bil
dades er för-cning sorl hade sorn miil:rtt
reslaLrrcr-a möllan och åuvo lii dcn bn kbar'.'iL

Pr incil:skiss ar en lLjtt[h,atn turs konstrtLkttr,'n förkla
\ i lexttn. (Tetknint eftcr ariEinoli OrLrld. 2000.)
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I sanrbirrrd mccl laga skiftc i L,neeibaicks
bt år 1838 40 skedcle cn husgransknine av
vilkcn clet liarngrir, litt kl onoherrrlranen nrrrn
mer-sex och sju tiude en skattlagcl kvarn.

I Sinar-p bvegdes år'18.18 en varrenmölla
vid ett firll i biicken. IIjLrlkr':imarna ltrclc stilr-
re malningskapacitel ålt dc miltdre skr'altk\ar-
narn;r. rncn cle krär'de å lurcL-a siclau irrscr':irda
irlestcr-ingar i för-cl:ini n itrgs:uior-dn iu gar,
Lrr:rtra, ler' oclr lri.tlkor\lr r.kt i,,l I \rrq.'l.rq.
bäcken farrns clet filir \julkvaln:r. '!

RasLuan lclt br)destu n,

Lir l,er, tlrrirrr- ti,tel ',rrr i1,r/lti.kr taq, rr,rrje
bl pri Bj:ir-ehalr'ön. hrnan linet kunde spirr
nrs lrasle clet bchancll:is gcn(int torkning-
och brlikning. r'ilket skeclcle ibustuan och
brr cicstuzrn. fleo först skrrlle linct (hör er)
sris, och detl:r skulle enligt traclitiorlen ske
clcn.sjntlorrclc muj. Rebeckl clagen. Orrr tlcttti
inte eick skulle i r arje fall sadden skc på en
dag rnecl ctt 1ångt kvinnonamn, för clli skrrlie
lillet viixa br-a och bli lziuet, enligt uaDtla secl
vlirrjor

Nfan skörclacle i gulmogn:rdssLaciict. clet
vill sliqa när clen ncdrc delen av stj:ilken oclr
bladcn qrrlnlt. Linct n,cltes upp fiir-hud och
bancls inekl-. som sedau hiingcles upp cllcr.
saltes i tri\ar. FrLtDa r_cpades ar'irtnan h:rlntcrr
laclcs ut på rn:u-kcn 1ör att lötas, \'ilket tog tl-e
leckor cllcr- långle lilt cltel r'åclellck."ri

Nrir-linet rötlts samlacle man ihop clet i

hancitjocka knippen, liörahånn:r, för tor.k
ning i blistllan. Niir'ör'r-igt höstarbetc r,ar slut
oldnade nal till bllclegille. l,Ian eldade i

uglrcn. galtclr. i tr,ä rill tlc cltgn 1ör att fii
basttran r'nr'rrr, och det gjorclcs av den som
iigclc hör'en ellcr clen ul bönclcrna sorn r,:rr-

liilst att slirrcla liner på hösten. Når lirrct tor
kat iii clc man clet till bryde!tlrrn. dir del
bliLkaclcs (bröts) tills det blev fi-itt Irår skelor-
och ball själva librenra åter-stocl. (lftu ar-bc
tade er piga och err pojke tillslrnrn:rns, dår
pcrjkcr knåckte hirren på en stor briicla oclr
pigan ska\ dc clcn på err tniuclle.

Brus pojkar-ocli flickor sirrnladcs i br,rcle-
stuan - lrl?1]l tu-betacle, platadc, skr'attirclc.
sjirng och ltacle roiigt och når'kr.iillcn korr
hade rrau gille uticlcr gemt tliga fol-mer Dii
liuct h:icle Lrriiliets skullc tlct skäkras. hii klas
och spinnas, r'ilket i llluiinhet skeclclc hcrl-
ma pii c?il-clcn.

B\'ggander oclr konstr_ukt iotretr ar'bastuan
o.h br vcleslri:1l kuntlc. ske pii litc olika siitL.
rilkct fr-arnglirr-et teclnillglrlta a! de rcstitt
r-elade bvggnader.nl i För-sliir.och skisscn al
blr clestu:in i Fal itslii\'. BastLrr har nog fiir e
kouunit i cle llcsta blal pir lljlirchalvön. rnen
flcltalet iil iclau i cläligr sliick ellel r.ascradc.
Någla lrar reslaurcl-ats och iir bclar-ade, solu
iFairsliil och D inc-storp.

'lh I rt ing at 14fu arlL Lanuan i l)öslt;r
(li thttitts: Katr:.\ntr:ni, )Qn: I kilntl

' \ :l
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'. Itltlorkn,
::: ln1äegrring, som h:rde stol-bet,vdelsc i
- ,:rrla liclcr r,aL malttorkan. tiven kallad kirl_
, \tåltning innebär atl (l:1 korirct ska)r-claLs
:r tr öskats liigrs kir-norna i vatten under
, rill tr-e dagal för-att bör-ja gro. I Engels

.ik h:rde hcmrn:ut nLrrnmer.5 och 14. för--' tn ntaDgårdsbvegnad och uthtrsllingor-, er1
:'. qgl)us mecl målta. Den malttorka som
::ns i Engclsb:ick har bcskr-ivits ar NJ. Nils-

- :: t 1l)57). "lleu utsjordes ar, cn iitcn lärrga,
,: r en rtturad gråslerrsugl lar uppsatt. på

- \-r .t,,d -r l,nr,l me,ll1iig.1l, n o, lr hri,l
. ,:rrcr-på siclonra. Bordsskivan vllr s-ellonr-

r ra(l nv en rnassa hiil. I(omet. soni skulle
r rinclas till fr'arnstållrrins al dr.icka, fick
:.t mäitas, rills sr-oddar.rra blivit Iagorr
:.qa. Drirefier lacles clet p:i maltbordct i ert

r Lri, r,,, lt hlr\ lol lat .rv rrgrre|l: rårrr,,..
- :r rtcc upp genom hålen i bordsskivan,,.
-:rL;ut lades maltcn i sickar och körcles hcnt

giildeus brvgghrr, clär. clrickau cller^ ijlet
: . qecles. I mzinga hcm virr rnjölk eu br.ist
,: rr uncler linter.rr och oltast cr-sattcs ntjöl-

..:r clå ar,dricka. \,[1cket uppskarracl va.
:: ckabhndningen, r'ilken bestod av mjö1k
:.pidcl med cfi-icka.

I nall och ftihus' r' Bjäre-boncler.r var boskapsskötscl elIlik-
- Io l'lerrrerrr rill.iLcr\r.rL I,,rrI1ciIIL;',*

:r rla \ilr goda, stol.a 2rllrtr:inningar som Llt
:rjacles Lill belesnark. L,n sr,årisltct r,ar att

.,.-,-lfa tiliriickligt mecl vinterfocler iit cle stal_
,1c djurcn. flncler :rndra halvan ar 1700-
,.cr får vi eu inblick i boskapsskötseln pii

-,'-u ehalr,ön genorn clen socterl isa beskrir.
:rg at,Kristiarrstacls l:in som giorcles å1.
rj2 ir

i BarkåLra trivdcs boskaperr r,iil, fclr i halra
- L knen f:rnns gott betc; talrikast var läkr-ca-
:r lnötboskap), men det fanns också tän.r-
:en gotL oln hiistar och svin. I Förslövs

- cken finns bisarnhillen på några platser
-h clli i hirlmkuJror Boskapen trildcs i liren

: :.in ber oencle på rragert bete. Här fanrs ctt
.:räl-re antal f?il(r-eaLur.. någrzr sr,in och hiistar..

igr':r fiir av sk:insk:r rasen och några gcner.
(,r'evie socken lar bosk:rpsskötseln likartad

tIi\\ 41) brttl{tllan ihrilslä,. ( Kan )/t un x)lti1)(t i
Rånat! bihliattk. )

rnccl clcn i Förslilr'. I \raisrra Karup lilnrdc
boskirpsskötsc-in den som förekortr i Flrtls
socken. mcn dcssurom falns även tjuclucle
getter på ett och anuat ställc. I IIor,s sockeD
larrns rnest LikreattLr och fåt färre si.in och
ett litet antal hästirr, sorn tr-itdcs q..oft trots dct
trimligen rnagla betet. I Båstads socken föcl-
cle det rnagra betet fiikreatur., några f:ir; som
var-av cn blandras mcli:rn skånska och snan-
ska får', ocli få sr,in. Boskapen j Tor-eic,r.s
socken trtgjorcles rnest tt! kor^, dessutont av
cn del f:ir ar.svelsk och sparrsk r.irs. En dcl
.r irr Ior l,l, s rrpp f i H;ll. n,ls \.rrllr,, rrrur err
betalning på 40 clalcr sjlr,crmlnt. Al denna
beskrirrting kan man sluta sig till att betet
mestadels var-nragert, att fäkreatur var \'an
lig:rst, nredan hiist, får-och sr'in var miudre
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storlek i Salouronhögs by. Är 1778 avled Kjcr
sti Klernetsdotter. änka efter Sven Torkels-
son, som var ägare till rusrhållet nr 4, en gård
på 1/6 rnantal. Hon efterlämnade ett brunt
sto med gul följa (föl), en rödbrokig och en
svarthjälmad ko, en röd- och en svartbrokig
kviga, en kah,', en rödbrokig stut, ett får och
en gås. Djuren betingade ett uppskattat viir
de av ljugoen riksdaleq vilket motsvarade
cirka 5 procent av hela dödsboets värde. I
Salomonhögs by bodde ockå inhysemannen

Jör'n Nilsson, som avled år 1790 och efierläm-
nadc änkan Kiersti Olsdotter. I hans boupp-
teckning finns en rödhjälmad ko och en röd
kviga upptauna. Dessa har vårderats till 10

riksdaleq medan hela hans efterlåmnade bo
uppgick till 22 riksdaler

Gmdens folk
Uppeilt-r lrån 1700 ral( r( börjrn \i.ar rl
landsbygdens hushållvanligen bestod av fem
till scx personer - bonden och hans hustru,
n'å eller tre barn och ofta en dräng cller
piga. Ibland ingick i hushållet också någon
repr-cscntant lör far- och morföräldragene-
rationen- Man gifte sig sent, kvinnorna var
vanligtvis mellan 24 och 28 år gamla, medan
männcns gil'termålsålder ofia var några år
högre än kvinnornas. Man bildadc nämligen
familj först när man kunde tilltdda ett eset
jordbruk. Detta kunde ofiast ske når den

Idisrhn.l? ka at lanbas.
(ncknins aa Gr$taf
S ilJit c. r s tr å h k, c irk a
1790. Konslakadtmien.
ltota: G. Samuekson. )

vanlisa. Intressant år att fåren i Båstad och
Torekov lar av både svenskt och spanskt ur-
sprung. Dessutom förekom gäss och troligen
också höns, som dock inte är medtagna i
1762 års beskrirning.

Oxen uppföddes för att utnyttjas bådc
som dragdjur och slaktdjur. Tjurkalven kas-

trerades före sex månaders ålcleq tämjdes till
dragare vid unqefär tre års ålder och kallades
då stut, utnytqades som dragoxe från $ra till
åtta års åldcr, för att scdan gödas i drygt ett
år innan den slaktades.6'r

Emellertid var oxen sållan utnytqad som
dragarc på Bjäre gårdarna. I Kullabygden, i

B.järe och på Kristianstadsslåtten fanns det
bara enstaka oxar under 1700-talets slut. Där-
emot förekom stutar tårnligen ofta bla1ld
boskap, som förtecknats i Bjäre-böndernas
bouppteckningar Det är därför möjligt att
mau födde upp stutar på de vidsträckta betes-
markerna för att sedan sälja dem vidare. Häs-
ten var den vanlisaste dragaren på Bjäre-
halvör'r, även om de Iärtiga kanske bara hadc
en ko att spiinna för \.agnen.

Gårdens djur finns förtecknade i boupp-
teckningar, och man kan koDstatera dct
enkla faktum attju större egendomen var
desto större var dj urbesättn ingen. För att
exernpliliera detLa i för sig självklara förhål
lzrnde och vad en ordinär eård hade för djur-
besåttningjämfört med den som fanns hos
err "irrhlsins redogörr lör trlr br.-ttrringar.
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ildre generationen trätt ifrån på grund av
dödsfall eller till föld av ålderdom.

Salomonhögs by i Grevie socken bestod
ir 1785 av nio hemman, som bmkades av två
till rre bönder per hemman, totalt mot_
rarande {ugo brukningsenheter (gårdar).
-lnralet boende varierade mellan hemma_
En, men sammanlagt bodde 123 personer
i brn, vilket i genomsnitt gör l3,i per hem_
rar eller 6,2 per brukningsenhet. I byn
funs vid denna tid inget torp, men dåremot
Fra gatehus.6T

-{rbetsfördelningen under 1700-talet var
mgefär densamma som under medeltiden.
Vännen ägnade hur.rrddelen av sin tid till
_;ordbruksarbete, som omfattade allt från
lrdbearbetning och sådd till skörd och hö_
rtåtter.

Resor för att köpa eller sålja varor tog
också tid, liksom underhåll av gärdsgårdai
ah r'ägar Om vintern skulle kör- och åker_
redskap stållas i ordning för nästa års bmk.
f,\innorna skötte inomhusarbete som mar_
bgning, bak och tvått, men också låttare ur_
omhusarbete som att hämta vatten. sköta
hdugården och mjölka. De skötte också
bmpassning och sysslade med syslöjd. Un-
der slåtter och skörd hjälptes mån och kvin-

Ij€ll {. Boende i SaiomoDåöes by år 1785.

nor åt, men då behövdes också hjålp från
tillfällig arbetskraft som torpare och inhyses_
hion. Under 1700-raler började man inrärre
så kallade dagsverkstorp, det var ett sätt för
gods och större gårdar att skaffa arbetskraft.
Torparen fick ett litet styckejord mot kon_
trakt, och som motprestation skulle han göra
dagsverken hos den som hade upplåtiijor_
den, vanligen på gods eller större gåråar.
I Bjäre-socknarna förekom denna typ av
dagsverkstorp endast i undantagsfall, men
de rar däremot lörhållandevis r,znliga iösrra
Karups socken.63

För sin försörjning var de ,'obesuttna',

mestadels beroende av tillfållisa arbeten.
Atminstone under I800-talet försörjde sig
många arbetsföra inhyseshjon på lönearbeti
ijordbruket. De var dock aldrig helårsan,
ställda vid någon gård utan gjorde dagsver
ken dår deras arbetskmft ti eiUigt behövdes.
I bö{an av 1800 talet slog sig backstugusit_
taren OlaJönsson ner på Svenstorps utmark
i Hovs socken. Förutom på ett litet jordbruk
livnårde sig familjen på fiske och de tillfäl_
lighetsarbeten som fanns att få. De bärgade
hö åt bönderna och deltog i skördearbetet
och tröskningen.

tlerrunan Antal inhyse
och undanrag

Antal
torp

Antal
gatehus

I
2

3

4
,-6

7
8-9

Torält

I

f,

I

3

2
3
2

1
I

20

0
0

0
0
1

0
I
2

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0
0

0
I
0
3
4

13

t2
16

29
I

37
123
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