
til adasl ont Bö\kt.ttary. llbh: (; I996 )

Hur var förutsättningarna för
j ordbruk?

lle vltr.e för'uts?iltDirrgarna tör att bcclrir,a
.Lkerbruk r,ar-intc särskilt glnnsamnra på
I3j iir-chalviin. Dct liangår rydligt av jor^dr er
ningsprotokoll och andra rappolLer orrr till
. rdrr i Bj.irr lr.l..r,l. ;t lurrrr..irrrrirrtrrrra
ior e11 pr^od ukti\ 1j or clbruk r,ar dzilig-a. I sin
r cclogörclsc ltrr hushålhringen i lisbrgdel
citer-ar' Oampbell blancl anraL husesvnsprcr
iokoll fi ån 1 700 talct. Htrscsursinstr-umenten
tillkorl clir c1e gamla danska pl-olinserna a*
rr'äclcles till Sverige. De r';rr ulderlirg för-r-cr-
nirrg och bcskattning av gårtlzrr-na och skick-
acles till Iir-ieskollegiums hrrsesvtrskontor'
mcllan årcn 1720 och 1750. l clessa protokol)
srår följande om ett anral Bjäre-byar'.'"'Ar
l7ilU, då Borrstorp i Hjärnarps sockcrr bc
söktes, består b,vn av t\'?i gårdar, ctt kor-nett
bostuille och ctt utsoknc liilsehemman under-

hdande Eneelrofla sritcr-i. l ill skatt har man
n:igon }oskap samt ibiancl någon såd ti11

lrj.i p. \l , rjor,le1. .n1r .1 .1.1r\ln:\.rg. ]r
bcligcn i en vång och åriigen i brtrk. Del
sörlesr,art 3:clje eller .l:clc il och gitcr-arrth'a
eller re,lie lurrer r.rrd, r m, d, lrrrårriq.' .ir.

Till valtclera hcmm2uret behöv:is nå par.lr:1-
g^r,.". Årril..n.rro ir till största clelen bevuxna
mecl hassel, :ri, bljörk och någon ck, så att
riborrrl hlva nirdig clclbrancl och ris till går'-

dcnas tiippande. På rrtnarken, sorr år'Lill
fälles med andrir henrrnan, finns nöcltorftigt
rrrulbctc.

I Iushållningen i Barkåkra b,v urrclcrsirktcs
år l726, och man rapporter-ade att åkeln 1åg

i cnsiidc och att s:iclen endast räckte till hus-
behov. På ängar-na fanns en clel snrått brLs-

kage, sorn knappast firrsiogl att underhålla
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gårdesgårdarna med. Till skatterna uppföd-
des hästar och fäkreatur samt såldes vä\Trad.

Vistorp i Förslövs socken hade år 1708
åkern i ensäde. Angen var beväxt med hassel
och aleris. Mulbetet var samfällt med närbe-
lägna byar och tämligen gott.

I Salomonhögs by i Grevie socken 1åg år
1708 åkern i två vångar och brukades som
ensäde. Råg, korn och havre var de viktiga
sädesslagen. Jordbruket behövde $ra dra-
gare per hemman. I ängen fanns smår'.uxen
hassel. Utmarken var ej skogben.xen utan
där fanns endast ene samt något "smått ris-
böke" i östra delen. Byggnadstimmer och
brånne fick köpas från andra orter

Från andra halvan av 1700-talet fanns till-
räckligt med uppgifter för att upprätta eko-
nomi.L ropografiska beskrirningar örer
Kristianstads lån. Den åldsta kända sockenvis
uppsaillda beskrivningen är från 1762. Upp-
grfterna fick man in genom attsända ut fråge-
formulär till alla förtroendemån i hela lånet.
Dessa har sedan sammanstållts i en rapport.
Ar l7ti7 kom en nnnan örer.ilr. nämligen
"Historisk, Oekonomisk och Geographisk
Beskrifning öfuer Christianstad Lån", i vilken

J.L. Gillbcrg rcdogör för tillståndet i Bjäre-
byarna men också har en sammanfattande
beskrivning av socknarna. Tillsammans ger
de en bra bild av förutsättningarna förjord-
bmksskötsel i häradet.

I Ängelholn.r består åkern av vitsand; här
sås dels larsmässoråg, som ger fiärde komet,
dels vinterråg vars avkastning också är {ärde
kornet, medan korn ger högst femte kornet
tillbaka. Hår odlas också lin och humle.

Hjärnarps socken: Åkern består av magerL
rött sandsrus och sandmylla. Mest odlas vår-
råg och korn, som goda år ger tredje respek-
tive !ärde kornet. Humle odlas så mycket att
det kan försäljas.

Barkåkra s<-rckcn: Åkern består av lera.
sandmylla och ör Goda år avkastar vinterråg,
som sås på leran, tjärde till femte kornet.
Mest nyttjas vårsåd, av vilka råg ger {ärde,
korn sjåtte, havre tredje kornet. Något lite
årter, bönor och bovete sås. Lin växer bra
och dårav tillr'erkas våv till försdljning. Humle-
odlingarna tåcker iigirrens behor'.
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Förslövs socken: De flesta hemman har
svag åker och äng bestående av grusblandad
sandmylla, på vilken det sås ansenligt med
vinterråg, som under goda år avkastar {årde
kornet. Av vårsäden ger rågen tredje, kornet
f-emte och hawen tredje kornet. Arter växer
bra, medan linet äcker eget behov och något
väv till avsalu. Humle täcker behovet hos
odlaren.

Grevie socken: Åke4orden är av samma
beskaffenhet som i Barkåkra socken, näm
ligen bestående av lera, sandmylla och grus.
Samtliga hemman har skarp eller svag åker
och ång. Lin och humle täcker eget behov
och dessutom ger linet någon våv till av-
salu.

Västra Karups socken: Ål<erjorden är ma-
ger sandmylla och grus samt stenig, vilket
gör att alla hemman i socknen har skarp åker
och äng. Dock har Glimminge god åker Här

'ås rinr"rrågsom ger ljärde korner. Ärter
växer bra på några ställen. Odling av lin och
humle täcker eget behov

Hovs socken: Al<ern bestiir av mager sand
mylla och grus samt år stenig, varför alla
hemman i socknen har skarpt och svagt ut-
såde och höbol. I socknen sås endastvårsåd.
råg avkastar tredje, korn {ärde och ha\Ten
höSst iåtte kornet. Lin odlas till eget behov,
medan humle inte odlas alls.

Båstad: Åker av sandmylla med grus. Vin-
terråg och korn, som odlas här, ger färde
kornet. Odlingen av hampa och humle är
ganska liten.

Torckot': Åker avvitsand, som resulterar i
svag och skarp åker och äng. Vårråg och
korn ger tredje kornet. Lin och humle odlas
inte.

Av dessa h'å rapporter kan man sluta sig
till attjordmånen i regel var dålig. Råg och
koru utujorde de mest odlade sädesslagen,
rnen arkasrning-n rer ljg. I regel gar vinter-
råg en stabil avkastning på lårde till femte
kornet, medan korn under goda år kunde
ge fyra till sex gånger utsådet. Vårråg och
havre gav mestadels tre gånger utsådet. Vete
odlades tvdligen inte. I 1767 års beskrivning
sammanfattas tillståndet i Bjåre på följande
sätt. "Bjäre härad är mycket bergaktigr och
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..iLtpt. Iltbvggarna har.sin mesta niring af

. ,rlar I och oxars setande på somntarbetet.
Jen skarpa åker-jordcn hjelpcs iallnränhet
:rr\ cker af rå1rg, irwilkens stora 1örmiin inbr g
..Lrna llirt be!är.ra sie utirI, dåck rnåste cn gocl
:cl af Brödföclal zirligcn kjöpas. '

Lräsorna låg i tegskifte
-Jc sveuska bvanras uikr-ar låg i sir kailar rcg-_
.-ifre alltsedan mecleltiden. Det inrrebar alt
.ir-je bl var iuclelad, sorn i Rjäres lall, i en

. iier tr:i linsar- (giirden), vilka rar- skiida rit
,i går'tlseåfdar. Var-je lzing r,ar r,rppdelacl i fall,. rr li redan har diskrrtcrat i sambancl n.recl
-)r:ingstor-ps br'. Varte fall \'rr i sin tur uppcle_
-,(L i ctr srorl iurral tcsar (skifter.r), spcciellt
,nr giir-dirrna i bln r,ar rnånga. II:ignlder-rra

.lrlaclc cn annan roli än clc grir nrrför-ti<lcn.
-ilag h:ignirr-man in clc betancic djur-er.r och
.,tel stängsel nrarkera gr-zins mellan områ
rttl. som tillhör- olika iigarc. Dri hägnaclc
::rlrr in de viixandc gr.irdoma, framför allt
:::cllarr inågor-nl och utmiirken. det \:ill saisir
. ,r''ökte irindra djLrrcn lrr ta sie in pii:iker

och år're.i| Alla sårdar- hade sin teg inorn
varje fail, och giu-darnas tcgar. r.ar. irrte skilcla
:it av stätresel; ofta lar gränserr mellan tv:,r
egcndomar cncliut rttarkeracl ]ltcrl necllagrr:r
mär-kesstenar. Dct hrincle clårfiir inrc alltför-
slillan utt bönderna urtrier arbetet kont irr ltri
gr-anncns mar.k, r'ilket lätr gar' Lrppho! till
osårnja och or'är.rskap rlellun gr.:rnnar. Teg
splittringerr val till sror clcl en firljcl ar, rrr-ls-
r irrerr. rirldÄtl.trll krrrrrl, iorrler' dr Lr. rrr,l,
iru tlct.r .1r \ raBife.

Firrhållantlcnir i Draingstor-p 1ir elt bra cx
empel pir tegarnas firrdeinir.ra i en Bjäre bl i
mittcn il' 1770-talct. Byns in:igonark var in_
clelad i sjrrtton fall, ar,r,ilka sjLr utgjorde eiker
och tio åns. Pchr Pzilsson hette ågareu riil ctr
skattertrsthiill pri Z nlantal. pehr pålsson var.
bcrrittigad rill en teg i varje fall, clct rill säsa
ha siD m:lr-k uBpr.idcl piL sjurton olika plarser-
itrorn l,rrr.er.irr.-r. \.r_ra .r\ rrq.r.rr.r l,;t rr.ij.r
lirrilc . ||lcdlrn.rrrdr,r l:rq llrrrqr il,arro, lrr:rr
svlira aLt nå.il

Nirckdelcn med alla dess tegar-, br.trkaclc
.rr ;lJa lrr r.. l"jrrrllr.r:rr,rl .,llt;lq i.ror r .r..r
nlaste gol-as sarntidigt. \'ångafi-eclcn skulle

llii, Kotntntonrkirt i Båsttti.\ bibtinteh. )



säkras, det yill säga att alla bönder måste se
över sina gärdsgårdar till ett visst datum.
Byns samtliga svin skulle ha ringats inför
vångafreden, och åkern måste beredas för
sådd, besås och skördas samtidigt. Alla dessa
"gemensamhetsåtaganden" måste ha glort
jordbruksarbetet tungrott och tidsödande,
speciellt om man ville bearbeta flera olika
tegar på en och samma dag. En avfördelarna
var riskspridnineen.?2 Byns marker var av
olika slag, det fanns exempelvisjordar som
var lerhaltiga och andra som mest bestod av
sand och grus -ur odlingsrynpunkt förfogade
bvn ör er bär rre och :ämr e jordar. tiren v:ider-
leken varierar från ett år till ett annat. och
ctt år med lire nederbörd under räxrperio-
den innebar att grödan på sandjorden ut-
vecklades och avkastade dåligt på grund av
torkan, medan skörden på lerjorden blev
betydligt bättre. Är med mycket regn klarade
sig grödan på den lättdränerade sandjorden
bäst. Både sämre och båttrejord var ungefär
jämnt fördelad mellan byns gårda1 vilket
innebar att gården hade tegar på både såm-
re och båttrejord. Genom att den enskilda
gården hade åkern utspridd över byns hela
åkermark minimerades risken för total miss-
växt.

"Äng am åhers moiler"
I och med att boskapen började stallas under
järnålclern kunde man också ta till vara göd-
seln på ett rationellt sått, vilket var en förut-
sättning för brukandet av permanenta åkrar.
Dessutom måste vinterfoder samlas in från
sår'äl naturligt trädfria våtmarker som från
de ar bonden härdade äng'mar k"ma. Ä,.,gen
måste vara av en viss storlek och producera
en tillräckligt sror mängd hö till \,'inrerfoder
för att åkrarna skulle kunna försörjas med
gödsel, "ång var åkers moder". Ofta komplet-
terades gödseln med hopsamlad gödsel från
utmarken och löv eller tång fiån utmarken
respektive stranden. Enligt Emanuelsson har
man i Skåne utnyttjat fyra olika sätt för atr
uppråtthå1la åken.rs näringsstatus.

- I skottskogen/lövängen uppråtthölls pro-
dukLionen genom r rädens dj upr orn in q
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och röjgödslingseffekt. Tack vare höet
kunde djuren producera gödsel till å_kern.

- C)versilning av sidvalls- och fuktångar
gav en hög och uthållig produkrion. Djup-
rotning i skottskogen och översilning av
ängar var de enda metoder som kunde
garantera en kontinuerlig hög höproduk-
tion i en tid då konstgödseln var okånd
och naturgödseln ofta otillräcklig till att
hålla ens de små åkerarealerna i balans.
De tframgår tydligt ur många åldre källor,
att icke översilade ängar snabbt degene-
rerade, då en alltför stor del at' tråden och
buskarna röjdes bort, något som förekom
på många håll under bylandskapets sista
tid. Höet som gavs åt djuren gav gödsel till
åkern. Båda dessa system innebar att man
koncentrerade nåringsåmnena från in-
ägornas ång till åkern.
- Insamling av löv och annat växtmaterial
från fäladsmarken, tång från stranden och
gödsel från djuren var olika sätt att föra
nåringsämnen från utnarken till inmar-
kens åker
- Genom att utnyttja stora arealer av åker,
och genom att låra åkrarna ligga länge i
träda utnytqade man åkrarna mer exten-
sivL ochjorden rilllörder nya näringsäm-
nen genom vittring.T3

I en ensädesby på Bjårehalvön under 1700-
taler lö relo m löljande näring.omsärrning.
Djuren betade under sommarhalvåret på
fåladsmarken, ängen slåttrades och höet ut-
nyttjades som vinterfoder åt kreaturen lik-
som eventuellt löv och hö från skotskogen.
Djuren producerade gödsel, vilken spreds på
iordbruksmarken. hisrar or h oxar urnlrrja-
des som drivkraft på åkern. Genom tångrikt
kompletterades gödslingen på åkern. Mrke
till bland annat byggnader fick i stor ursrråck-
ning köpas från skogsbygden. Gården pro-
ducerade brödsäd, kött och mjölk titl hus-
behov, vilket eventuellt kompletterades med
fiske. Inkomsterna bestod hur,udsakligen av
försäljning av smör och av att föda upp eller
sälja levande kreatur
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Hurjorden brukades
Det har anförts att det skånska jor-dbmket
under 1700 talet och börjzrn av l800,talct r,ar
präglat av sedvanerätt och b)aordningar.
Börrderna i Bjiire utlörcle sirra sysslor enligt
den tradition, som der^as läder lrade följt.
\ridskepelse och samrnal folktro vrr där1ör-
ett inslag i 11åti cleus j ordbruksarbcte. Red-
rkap oeh brulnirrg\mcröder \at i\röll irll
dcsamma som zrnr,'ändes på 1600-talet.

Bondcjordbruket var hurudsakligen inrik-
tat på att gården skulle liamställa de produk
tcr som behövdes för det dacliga iivet. Då
tillfälle gzrr,s fiirsökte man säkert sälja eller
byla nåeot på rnarknaden och i staden, sanrr

!är'ra en och annan krona på art ägna sis åt
körslor eller ta emot kr-eatur for betesgång.

Bondens år
Att sköta ettjordbruk under' 1700- och bör
.jan av 1800-tiilct var säkert tungt och slitsamt, Såningsnun tnerl såkarg- (Skiss a1) Pehr Hilb.ttri;n.)
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siir-skilt in1ör såd<len på våren och under-
skör-den pii hösten. Hur förllöt då borrder.rs
år på Bjår-ehalvön?

Uuclcr vintcrn ägrrade man sig frärrst åt
inomhussvsslor, som att i husgehuset rcpa-
rela redskapen, som sktrlle stå fairdiga arl
anr,ändas på l'åren. Dagligen skulle djurer.r i
Iadusården utfodras och korna mjölkas. Tro-
lignis inspekterzrdes girrdens btqgnader, som
reparerades om så behör,des. Kanske såg
nan också till gärclsqårdarna och om det var
nödr'äncligt förbättrades dessa.

\råren var hcktisk, då skulle r.nycket ske.
Som frrrut nämnts rådde ensätlc på Bjäre-
halrÄrr.,L r rill..iga.rrr all ikrrnrar k .krrlle
bcs.l.. Alrarrra tör r.rrsadclr n .(rirlrlr. p.i
hösten mcd ett iir-der^, som kör-des med sir
långt fiån ranndra åtskilda kammar; att åkern
r nd. r.t bler \\ d I L r\ m\ ll<1. Pi r'.i r .rr. r r.rr m:rr e
bestämt den sjåtte april, skulle rnan "Lrd oclr
brydajordcn", dct vill siiga r:istt eller cqelt
ligcn med år-dret kh,va de breda kammalna
fr:in höstkörseln, r'arcl'ter man uågon tid

senare fi'ärade dessa fåror fö. att slutligcn
köra ör'er åkern med träharvcn. Eventueilt
så södslacles delar av åkermarken gcnom att
kogiidsel, kanske uppblandacl rned tår.rg cller
1ör', kiircles ut pii åkern. Gårdcns kvinnlolk
spred sedzrn ut gödseln med trägrepar, som
ibland yzrr Iörrcdda med.järnspetsar Sådden
gjordes när marken hade reft sig, och cletta
var helt och hållet berocnde på väclerlcken
och hur r'år-en fiarrskred. Efter sådden med
siikors, som bonden själv gjorcle, rredmylla-
des säden rncd årder, detta i fr:iga orn vår-
såcldcn, det vill såga rårråg, korn och havre.;a
Rzigen nryllades ned mecl h?ln'och detra kall-
lades atl småärja. Når sådden var avklarad,
skulle kreatulcn ledas ut till utmarken för
iitt dår äta Lrpp sig clier I interns knappir ut-
Iodring.

Hiisten var ånyo en arbetsam tid; då skul
le säclen skördas och tröskas. Når siiden var
rnogen och skulle skördas, arbetade kvjnnor
och rnän sicla vid sida på åker.rr - maltllen
slog säden och kvinnornzr band ihop clen i

('l lr: k n i ng at Gus I r tJ Si lt'! a.nråh !t, K on staha.lemi o t. )
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.-rr r irr'. Under medcltidcrr skal rnal siiclen
::rcd skära, rlen denna er-sattes tidig-t ar,licn,
- ,nr fömt enbart hade varit ett slåtten'erktl'.g.

)r sale.na till detta \'ar bland aunat att rnan
.-ude skörda mer på kortzrre tid, oclr att
:::.rn var-angelägen att ta till var-a halntcrr.

- rdcr' 1700- och 1800-lalet an'"'ändes skärzrn

',retr-äclesvis i nordöstra Skåne. men clen
',r 

e korn också i andr-a områdeu. blirnd irn-
:-.it pir Bjiirehalr'ön. Bruket att använda skrira
:d siclesskörden virr noglanligast blancl hus
:r.1n och torparc, sorrr enclast hade smä åkraq
i h clår' det var r,iktigt att tilh arala va!e sädes-

. 'rn,
\nkan Anna Nilsson frårr Olastolp i IIov

- -t be itLat hur hon, på 184(ltalet, var-it mcd
n att skörda szicl r-rtecl skiila. NIed r,änstra

::-1nden lattadc hon så rrrainga sådessttått
. 'nr bol krrncle greppa, medan hon mcd

,,gl-a hancler), i vilken hon höll skziran, skar
... s:iclcn. Dcu lades på ett brett sädesbancl,
::Lls hon er-höll en lagom slor k:irre, som där-
- rel bands ihop. Orn horr val vålcligt flitig
.rLnclc hon på en clag skära och binda liiir-lar
::ll sju ellcr ått?t trava..itr

\år'såden hzrdc torkat på iikelrt kör^de
::r.rn in den till logen med en arbctsrtgn f<rr.
.eclcl med höstaliiddar (höstahäckar'). Sedan
::ckirrna lar':rts i vagrrcn, fastspändes l:1sset

::rccl cn lärrgsgående binclstång.. eller- lassrrcd,
lLer i .in rrtt li.tr. rrrll l-1.i11 d\ I\'.r'relr

,clr lassrneclkrok.;|
Eftcr det atl skii.den ha<le bärg:rts br-tt

.acle bondhustnrr-rir i FIor, bjucla skördelbl

.cr på skiirdegrirt, sjvlrgr'öd, i älcile ticl kokt
:rrr kotrtglvn, senar_e pir r-isgr,vn.it

\ril griiclan var bår-!lad mristc dcn tröskirs,
riet lill siig-a att kår'nan skiljs ft-ån agnarna.
I^.lrr ngen at .ri,l' r r .k, d,le I 'a r rö.l. loqer r.-

::iclcn br-edcles uL på loggoh'et och bcar-bc
:ec1es mccl cn slirgir. plejel, som bestod av nå
: ör-ligt samrlansatta kiippar' \'a.av den ena
:uriqcracle sorn ska1i. De trå käpparna bc
rriirnn.les "h:rndol" och "slagol" och förena-
des gcnolD cl korl ltil)a ar'1äder, som lar-fiist
i s1:rgolen, och som r-oterade kring en spik i
h:Lnclolens äncle.

Ii'irskrriugen gjordes sålecles för haucl och
ilrbetsinsatsens ornfäng lar beroendc av

spannrrzilspt-oduktionens och skörrlens sror
lek. För att erhålla en.jämn arbctsrytnt ingir:k
flcr-a pclsoner i tr'ösklaget. NIännen slog i tur
och ordning tills agnar och boss hade skiljts
ordentligt friur kzir-nan. När cn orngång såd

lrade tröskats Iärdigt, så skr.rllc den rensas.
Eftei der att halmen hade ar'lägsnats gjordes
crr grovlensning rned stola såll, därel'ter kas

tades den sålladc "dr-åsen" med en kast-sko1Ia

1\,års ö\'e. den rensopade louen, hclst i lagorn
tvärdrag. A\' luftdraget skiljdes sådeskärnor
nzr från boss ocl.i agnar, och den bästa säden
hamnade lzingst br)rt. fi-iiskning av en tunna
siitl krävde en arbetsinsats på ett till två daes
verken, och tr-öskningen skeclde htrvudsak-
ligen under vinterhalvåret. Sådcn triiskades
mor-gon och kvrill, då de n möt ka årstidens
ljusa timnrar ägnadcs åt utomhusarbele.
Trilskningen var albetskrår,anclc och prigick
under lång ticL. Enligt en claebok l'r-ån Ovarps
gårclcr-r i Norra Åsbo lrii.ad (os {il1(} tra\,:rr
spannnriil 64 clagal att tröska.'!' E. Salander
skriver i sin skrift "Gårds Fogde Instmction'
Jirin 1727, an under september nrån:rrl triiskas
kvlillar och rnonrar; i okLober triislas rlorgon
och kr'äll, i nolember- fortsättcr tr-öskningen
och i december ar,slut:rs tlen.

lleclirn irguarna direkt kuncle använd:rs
som lbcler-, Irämst till sr.inen, söuclerdelacles
en stol del ar halmen till hackelsc. Dcttr
gjordcs mcd cn skrirckista. I rindan p:l clen
öppna trär-ännan lanns en grov kuiv rnecl

hrndrilg fäst. Fiir varje gång knilcn l,vftcs,
sköts halrnknippan fi arnåt en bit. Hackelsen
anr':inclcs till fotler, speciellt då höskörden
r,ar iiten. och senarc också till strri.

Vidskep els e o ch tradiion
N{r'ckct lir garnrua} folktro och viclskepelse
ler cle ännn klar- på lanclsbl,gder och på-
velkade nu och clå månniskor-s clagliga lir'.
Anclliga och kulttrrellir Lr aclitionet- förcles
.ålert lidare llan generrri.'r till q-rrer"riorr
rrnclcr-rrötka höst- och vinLerkvillar. när alla
r.r' .arrl.',1. ir:rrrrl,,r ,ld.t;d, n i\lrrg,irr.
Många av tlessa för-eleelser och traclitioncr
hacle ankurtuing till bondesamhrillct och
pår'erkadc i viss nårr bondebefblkningens
så1t iltt utlör'a vissa slsslor fill cxernpel skttlle
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lilsridclen skc pä err dag rnecl en litrgt kr iurro-
namlr lör clä uncckl:rcles såclcicn br-a och
linet blcr'lårri.:t. Elrligt r.issir tr-adilioner skrrl
le bonclel, niil hlln såcldc liret. \'ara ritklaicl.l
och hr ctt äse i lior-sen mecl linii.ii. Boncl-
mor:rn gick eftcL rr:rirrcn och m:rr.licr.:ide
.Jr;rilrn tnc,l, rr lr. ' l.r. r.r.,r. rrr: rrrcrr \,rq \.
han tidigale hacle sått. Fi'rr.var-je siidan såracl
skulle bolchrorarr h,fla bcnel s:i hiicL hon
kunde och säs:r "sii hi'rst lin, så höst iir r ". Lin-
iiö ulstl-ijl pzi malkerr ansåe.s lta fijl.nl:ig:ul
arth llr ry,,,(r r ,urrt,r.rlk,,rrr|'r J,, t\la cr l,.l
ar stlin cl.'"

\ricl såclclens iril jlrr Iar- der i lirrrra tider.
bnrklisl iltt siiningslnanncn koru Lrt beviip-
rratl merl llrir, rilkcn stacks rer-i nrullcn etl
par fbt liin iikcllelcn med cg..gerl liinci rrrol
sirringsrn lr rnc n.nL [)ct lor stli kastet a\ utsaide
skulle liktas niot kniveDs egg. sii aLt s:icles
ko1-11eu lijll jirsr ollkring Llivblaclct. DetLa
ujorclcs fi' att såclen inre skulle iriinttas a!
lilverh iridens t-esenaircr. Det sllLlle cltligt siiq
nen finnls kiir-ringar- li årr Norrl:rncl oclr Fin-
land, sorn st:ierrclc i err zn rilr.clr'inclcn fiir.
llvttacl korg sanlirclc ihop vacl tlc krLrrclc
konma ör'er'. LJen som i id szicldeu h:rde gliimr
brirclkrir,cn fick sliippa rill en dc1 av utsäclet.
Dct 1tåstods aLt clt ntalr, clti lun hörcle kor
gerr när-rrrl sig, clrog sin sliclkniv och kastercle
irr clen i clamnrolnct, nlolnel t\stannade och
ikorgc.n lliu en kiilr-ine. lllrilen hecle l:irrr-
lilren tråffat trollpackarr i 1å.et och sltt iasr
tliir. \'id råesiidclcn sirrrcs årer slaktknilen i
åkern och samti.ligt skulle siikor.gcn enidas
il mctl svjrrariiiring, Iör-att skr.årrrma cle slin.
som licl clcn ticlcn gick lirsa och betaclc lar.
cle r'illc.

En annan ganmal sccl \'ilr, att l:ir kortut
[,rr.t:r q.r|'q, rr1,,r \: e.r .L r]lr ti,ra,.rr rrr

lachrezll-clen ch-og uran en stilbit örcl cleras
jrncr-och l1ind. St?ilbiler laclcs secian ut:rlför.
lacluetjr clsdör'r cn 1i'rl att clät.rn cd skr clcla cljrr-
r-en rnor rjLn mjölkrrirrg. rrolldom ellcrannat
ont. ,\ir-pigolnir pli krållcn lnjölkacle lor.rra.
skLillc de cltel nr.jiilknirgcn al var-je ko spot,
tu ö\'er l vllgel pzi denlril, sa iltt iDte ujölka-
harc:n" skulle kunra tjumr.jölka kor.rra lör.e
nästföljande uroruotr..f rrsL rrrjirlkahar-cn år. ett
trpiskt excnpel p:i landrinsssriorer-, diil bc-
liittclsells innch:ill i stol-t sett !il. detsamma.
meclarr pelsoner och rni1j<i hat. för-lindr.lts
berocncle pli lokala Ir,1(litioner En:urran
varianl pli nrjölkaiur cn beriiLtas i lr.aktcn a\
Vilingc söclcr- orn.\ngeJ1 rolm.": Ttrllpackan
Potta Liinehaka bodclc pii Vristrabr rinsen
och i sin rjinst Itlclc hon en hel clcl under
lig:r |lisei. men rnairkligtst a| dem allil \.ill.
rnjölkalrar-en. sorn rncd blixtens hastighet
kunde töntnta ljurlet pe går.dcns iriistzr kor:
Nattrr iigtlis lille llrall lii slut pa rjrLr.rnjillLaD
ck-t och ckicla mjölkaharerr. -\'Ien fiir-der bc
hiirclcs el sihelktrla, fii inget arrnnt bet pa
cletta trollns. hrspekt,:rrn på en går.cl i trak-
tcn oftt-zrcle. firl clen gocla setkens skull, err
silvelknapp i bästa uåborts skjortan och lacl,
clitclc bijssan. For den Lulan stöp rrjöikirlraren.
rtrcn tro clet ellcr e.j, lzir-n:ru slig nrir.rrrare pli
Pottn Liingir:rkas rrrjiilLrlrarc sä r isade clet sig
rar-a en plils:rlnr och fr r-a skeclskall i sihcr-.

Bondqurnmorra i ilch.c ticler tr-oclcle. ci:i
cle vicl snrör-kår'rring haclc sr'årt at fä slni;r,
:ttt hus\'aitte hade fa;l-t1-olllt kärlllrr oclt
gr'åclclen. För att liisa pt-oitlcmet skulle 1ltarr
hell ellliell sl-ijula ett skolt i kainrau. En garrr
mal gulllua i I Ilua br; Hols sockcn, eior-clc
en giing sri Ii')r'ttr.jaga bor-t det onda. F.lier-
ett hcl?tt skolt Lttbrast holt slolt "I.ja Clt, ltu
leck Lr-iillecl vika".
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