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Nyodlingens tid

I
Det ganla ägosvsLernet. där bygernenskapen
kollektilt bestärrrdc hur b,vns markcr skullc
ritnyttl'as, hindracle inte att åkerjor-den kunde
umiclgas genonr nyodling. Ett exerrpei fi'ån
Bjiirehalvör'r ulgör ulmarker)s uppocllilrg i
Dcjar-ps bv i Hols sockcn. Dejarp är kiint i
skriftliga källor scdan 1524. och byn gcnom-
för-cle en rad skil'ten. Det började rred ut-
rnarksdelning rir'18?0, Jbrtsatte ured stor
skiftc av inrigorrra 1823 och slutaclc mcd laga
skifie 1834. Inlör utmalksdelninaen upp-
rnaitte iitllllu,ita|err r-rDrrådet och förtecknade
dc olika marktypcrna. På utmarken, längs
grållsen till inägotla, fanns blirucl annat i
nor-dr,listra och svdviistrir hörnet nvodlingar-
i förm irv åker och äng. Nvocllingens dater-ing
är oliss. ruen clerr rliisLe hir tillkornrnit före
skiftet ar, utmark år 1820. Dcnna ut:igoåkcr-
arskilcles li_ån r_esten av utmaLken eenom en
gårdsgår-cL, r'ars stenst.ång fb11f arilnde deh'is

firtrrs kr,ar-. Uppocllirrgcn ilv ut[rarkcu fort
szrtte och omfattar år 1928 dels åker-skil'ten
meci en sammanlagcl areal av 3,8 tunnlanrl
och dels äug och hage på 2,7 tunnlirnd. I
skifteshrrrdlingarna var narnneu pii de olika
skiftena mycket talande, som brukligt var,
exerlpelvis kallades åker-tegarna för Pehr
Nilssons h'cka, Pelrr Olssons lycka, åker i \'[år'rs

Nils hage och Holkalyckan.
lorparna kuncle, när de etablerzrdc sig på

en plats, få sig Lilldelaci en bitjord på urmar-
ken, sorn clc setlirn bröt och biirj:rcle odla
upp. Efter enskiltets och laga skiftcs genom
lhr.rn,le Ii' L burrrlerna .jä1ra err .rörre r'roj-
lighct att utvidga den odlingsbara rnarkelr
allt efier r åd och lågenhet. I risbvgclen och
skogsb,rgclen var uppocllingen av nl mark
rncst rrarkant, dii uppocllingsgl aden var be-
q-dligt 1ägre än i slättbvgden. UniclgrringJert
ar,åkernarken drabbadc i lirrsta hand de



lbderpr-oclrrccrancic ängarna och betesrnar-
kcn, men specicllt i skogsbvgclen bör-jacle
man att dika ut mossar-och siiDkl sjöar fiir-
atl iltöka odlingsarealeD. Att en dcl mossar
användes till nlodlingar iiamgår ar, Kristian
stads Läns Hushållningssållskaps Handlirrgar;
dår S. Rosenberg rir 1870 skriver fiiljandc orr
Asbo och Bjär'e här-ader: "l cle szi kaliacle skogs
tr-alterna qripcl den ene eftcr deu andre sig
au ured att för-r'andla siua torvnrossar, kärr-
clr:rg och ljungbackar till åkertesar, churrr
,, Le . llt irl d.r I'ri.'ir \ ir(or,l krn qirr. rr ,nrrrr
hvarpir dessa ocllingar 1ör^etas, eniir jorclbr-in-
nins af mången alltför mycker bcgasnas,
utan att i anultrt lorrn återgira jordcn vacl hon
förlor;t "

f)et stör-sta hindret fiir nyocllilg var-ti)l
uangcn på gödseJ, som var alltför knapp Iör
att bibehå1la en sod närinilssratus på iikern
och långt min<t e för .rtt cödsla ltvbr-uten
mlrr-k. Elt saitt:1t öka närinssLillsångcn r,ar
att Iörsöka utn)rtja röj n in gsgöclsling, sorn
blev rcsultalct cl'ter.oiika slug al brännocllinr
ocir sledjrrins. Dcr liirsta akerbr-rrket kan,
litminstonc inom r,issa omr-åclcn. ha bcdririts
sorr ett sre(ljebrlrk. det vill sziea rnan rö.jde
och brände cn yta i skogen 1ör-att 1ä em par
års skörd, innirnjor-derr rar rrtsugel. Drirefier
lät nrarn omlriclet växa igen firr att cleutucllt

liingt serare svecija det igen.
Sved.jandet r':rr i clct när.
maste helt iivcr-giver i sluter
ar' 18i'illLalct. r:1) I skoglösa
ornråden, dår' sledjrring
inte kunde skc, anr'ände
bönder-na iblnnd "br.innod-
ling", \ilke1 iurebar at vegc
lationen ri;j.les bor-t, samla-
des ibop i sr.trå staplar sorn
man lät soltorka, för alL se

clarr eldl upp resterna och
str-ö askan på åkellappen.
tTuder' .l 700 talet inrrodLrcc-
rerdes clcnna urctocl i \räster.
gt!tland, sannolikt genom
eDgelskt inflt rzrnde, där
man anr'äncle sig al en nte-
tocl sonr kallades "pairing
ancl bur-rring". (iarl (leorg

Stjellls\\'ä.d stuc-leracle metoclen på Anne
ber-gs grtcls i Vistcrsörlarrd, r,ilket resrrlteracle
i att han ansLällcle någr-zr "brårrnodlarc" fi-ån
\/:ister-götlancl på Errgeltofia gods. :r Brär.rr
odling gick rill på så sät atr man rrred ert
skärejärn fliidde a\, )'rskiktcr. dir man nred
d.rr uppriLra j.i.rrlliLer .k:rr .rr rL,r\.,rrr \,.r'ri-
kalt. Före tolkningen ställcles tor\.oma mot
raraudr-a rl)ed regctalionen inåt. Eft..1. tork-
nirrgcn ladcs tor.r,or.na i högar och an1åndcs,
o(h undcr tiden lade man på rrva tor-r'or-, allt
eftersom hirgarna brann nccl. Torvaskan
ströddes trt ijver odlingcn 1'ör att clenna skul-
lc gödslas, seclan askan ft!.st beliiats h-ån clc
stör!ta stellar-na. I reeei odlade rnan räg fiir--
sta irrel och evelttuellt potirtis det andra,
irrnan jorden lar utsrreen. P:i cn går-d i Bjår.e
bvn Hallir'ara, som n:ir. cict var. för-tle] lkti gt
aniiinde sig al brännoclling, kuncle nran få
tre skiildar på nvodling-en, nrcn cler !ärcle
rirct m:lstc man gödsla hker-n före såcid. Förr
i tideu bmkadc man i Hor s sor:ken beclriva
potatisodlingar på oupJrodlade ljuDgnrar-keq
och de tilluick på sä s:itt aft rnan Iörsr br-c(lde
ut siiclsel ellcr tårs på ljurrgbackcn och sc-
dan iacle potatiserr i r-ader-.r!: Därclter hack-
acle rlan upp tor'\,or ocll lzrde dcssa j err litet.r
hire ovanpii !arje potaris, det kallades att
1äega en "piir-ebrirrk'. Pri sina stiillcn ftirekont
!unebliinninu och inte så siillan spr-ecl sig
, irler or | ,,r.rl:r,lc:r.rr .lr,l.göri-l:. [11
sädarr händelse irrtlålTndc exertrpeh'is på en
Lrtrnar-k bclägert nrellan blalla Faler.r,cl oclt
I , rh,icl .lrrrlr i Hiilr.rr p.:o, li n ,l-n dr l,,l
cle augusti 1868. Elclen krrnde iutc släck:rs
ltrrräl eliel cn r,eckzr. ::rBr.tinnoclling dr-öjclc
sig liingsr klar licl uppodlins av nossernark
mcn iörsvanr helt vid sekelskifter.

L
AKe rns expanston
I Sverige ökadc clen ocllacle arealen från 1,b
nri!oner hekrar vid 1800 talers början rill 2,5
miljoncr hektar år 1860.,!r Llnecklirrgcn var-
i sLort sett densamrna pii Bjär.ehalr'ön; i biir-
-jan al 1800 talet utnt't!jirdes ungcfär rr.e !är-
dcdelar al gårciszrreirien till bele och ourk nq
cn ljärdedel till åkcr-bnk. I Kr-istianstads
I-åus Hrrs h å11n ingssäl ls krps årsbcrättelser-
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Tabel 19. Ar€alen av uppodlad mark, aker och vau i Bj;ne, saJnt förekonrst av naturlig iing dels i absolnta tal
(hektar) , dels i procent av hela ägodelen.
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.ntntiska ulpsifta an qod,Iingens omlAttuing har b.tsmh ?å inJotnatian i Kristia.nst.ad' Lih$ HuitållnbqssA :haps års-

tunnland var åker De åtta efterfölande ägar-

na genomförde en rad nyodlingar, varför
sjutton tunnland av totalt tjugoåtta var upp-
odlade år 1926.

I Ranarp, För-slövs socken, var åkern år
1812-20 lokaliserad runt byn och söder om
Hovallshög, en areal som motsvarade hö€ist
en tärdedel av hela ytan. Laga skifte i Ra-
narps by genomfördes under åren 1827 till
1829. Lundasården, nuvalande Smedgår-
den, r,ar en utflyttningsgård och de båda
delågarna fick sig tilldelat 4l tunnland varav
endast f'em var åkcr. Resten av arealen var
skog, förmodlieen bestående av ek och al,
samt brukad ång och ett så kallat bottcnlöst
kärr. Hundra år senare hade skottskogen
försvunnit, medan dungen vid Lyngåkra

f-ån 1.5
tr rill 2,5

lgen \ ar
u i bör-
'tre ! år-
mtring
ensnds
ittelser

uppgavs år 1859, att i Bjäre kontrakt nyod'
iingen omfattade cirka 400 tunnland, och att
åkerns cxpansion på änSens bekostnad var
betvdande.

,År 1870 var nästan hälften av arealen upp-
odlad och endast omkring 4 000 hektar ut-
gordes av ängsmark. Den uppodlade arezrlen
ökade successivt. och år 1890 hade åkern
enligt statistiken ökat till nåra 16 000 hektar,
r.ilket motsvarade ungefär sextio proccnt av
den totala arealen, n-redan ången hade mins-
kat till 597 hektar (2,1%). Detta var möjligt
rltersom ånqens höproduktiun su( .e5\i\ I

ersattes av den odlade vallen.

Jöns Pette r Jo hans_son var född den ?5
mars 1851 i Lya by i Ostra Karups socken.
Han gifte sig år 1875 med Petronella Eriks-
son, dotter till Eric Nilsson, som rar ågare till
"Pettersa" gård i Svenstacls by. År 1876 över-
tog de nlgifta cn tredjedel av "Pettersa" gård,
nlotsvarande 1/72 mantal. "Gadan" som den
a\,styckade gården kallades var hclt ouppod-
lad och bestod ar'33,6 tunnland "r'ildmark".

.Jöns PetterJohansson byggde ett hus och
började förvanclla "vildmarken" till åker, och
han lär egenhåndigt ha rö.jt närmare 1?

tunnland stenbunden ljunghed. Hans son
BernhardJohansson röjde sedan upp ytter-
liggare f'ra tunnland mark.r25

På hemman numner 6, också i Svenstads

by, fanns två gårdar varav en, "Mosser-r", äg-

des och brukades från år 182? till 1839 av

Sven Pehrsson. År 1837 bestod byggnaderna
på "Mossens" gård ar"'en manbyggnad oclt
en ladueårdslänga i ordinårt skick med tven
ne eldstäder en kållare och brunn". Arealen
omfattade 27,3 tunnland, varav endast 2,6

"Llossens" Bård i Srenstad lry ligdes år 1837 ar 9tcn
Pehrsson acll omfutl.rde 27,3 tunnland aarat 2,6 utt
åker (ä)er.n). Genom nlotllingtLr uLöka.de rLc eJterft;t-
jantLe iigarrLa åkerareakn, lon år 1926 uppgick ti[ 17
tunnland (nerlosl). Prir:lnd )ta utgör utmarh o.h lit
åket. (Karh elo Llnantl.er, 1951. )
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ännu fanrrs kvar Praktiskt taget all mark I'irr
uppodlad så niir som på kustremsatr, r'ilkcn
till stora delar utnyttjades som be tesrnirr-k.r!6

Jordbrukskris
Befolkningsökningcn ledde till en alll hår-
dar-c utny't{audc av.jordeu och dess rcsur-ser.
Som fiangår ar,föreg:iende exempel, så
innebar nvodling och utvidgning ar' åkern
lramför allt al t arealen av iirrgs- och betcs-
mar-k successivt minskade. Samticligt som
man behövde fler dragdjur och mer gödsel
till dcn ökande åker-areirlcn. så rninskade
fodret och bctet till djurcn. I djurhållningen
var vil-rterfo.lret err begr-ånslnde laktor, och
nälarcalen av iing minskaclc. så minskacle
också ploduktionen av vinterfcrder-. Ny,od
linsen ledde också till em ökar trl'ck pii dc

9,1

återståcnde äugarna, r'ilket fön'än-ade situa-
Irunerr \lrerii_{: e. elret(om'le\\J å)l'Jl ö\cr-
utnytljaclcs.,\ngen göclslarles intc, men där
emol \ar det årliga uttaget slort genoDr slåttcr,
be(e och lö\,1äkt. Om är'rgeu aldrig fick åtcr-
lrjrrrta :ig s.r innehrr u ,rltr I e r.rr r ning
av niir-ingsför-r-irdet, och särskilt på fastmarks-
rinsen ledde deLta till en minskad höproduk-
tion. Fciljden blcv att antalet kreatur.m:rsre
minskas, \'ilke t i sin tur gir\, mindre miingd
göclsel tili irkr-arna. När.jor-rlbr-ukskrisen bör-
.jade bli rnärkbar på Bjårehalvön :ir osäkert,
rnen troligen r,al det undet- llJO0,tlllcts f'ö.ra
hälfi. Den "onda" cirkeln kuncle inte brytas
förrän korstgöclsel börjaclc anvär'rdas, ocl.r
bönder na lzrr r-edo au dels till fullo urnvrtja
cle redskapstekuiska liamstegcn, dels prova
nva växtslag och odlinussysterl. I 2t

Salannnhöps 14. Uttnitt a! Llg.t
sk|i?sho|ldn från lSjJ-).1. TilL
h.öeer pil biLdln ligger bns uhnark
1 rd f(ieatar in lill gårdarna. Vii.tttr
ant tLtmatkttt JittLs ittåporna, diir
ting\tkiftena är !ri( kade oth åkenL
ril. Rlns olikn grinlor lir marh.qale
ned l)ok\taiterna A till T De gankt
lkit'fessiin.t?nn lir pnthadt oth de
n\a ktga ski t'l.s {rii n.v.1'n.i str,:chaie.
De helt{ragta Iilerna ulgör Triipar
(Deta0ritning från Lnu .tki|le.t-
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Splittring av byarna
I samband med skilicnas 5ienomförande
kom den sammarrbyggda b\.n att sPlittras och

många av gårdarna att lli-tta ut till de nya

iigorna. Ett t)?iskt exemPel är Salomonhögs
by i Grelie socken, som g-enomfördc laga
skifte 1833-34. På lag-a skifteskzrrtan (utsnitt
visas ovau) är byns olika gårdar markeradc
med bokstiiverna A till T. Gårdarna ligger
ganska väl samlade på grånscn rnellan inå-
gorna och utmarken. Från gårdarna leder
fäsator ut till utmarken, vilketr användes som

gemersam betesmark. Bvn olnlattade 19 går

dar som fördelades på nio hemrnan, oclt
clessutom åedc Engelbäcks bv cn så kall:rcl

utäng inon blns marker-. Iniigomarken be-

stod av 357 tunnland varav åkern utgjorde
45 procent. År 1837 fanns det llra torP och
tretton gatchus i Salomonhög, och i b1n bod-
de sammanlagt 186 personer Av bvns 19 går-

dar var åtta utflvttningsskyldiga.
Följden av utflyttningen till gårdens nva

inågor, vilket innebar byns splittring, liam-
går av 1928 års ekonomiska karta Gårdarna
ligger intc längre sanlladc utan utspridcla

över byns hela ägor Utmarken är i sf()rt sett

uppodlad och ursprunglig bctcsmark finns
endast kvar i Sinarpsdalen på båda sidor om
jiirnväeen.

Splittringcn av byn Salorronhög är inte
på något sätt unik utan förcteelsel förekom-
mer inom hela Bjä.e härad. Särskilt dc stora

b1'arna dnbbades av udlyttningsskyldigheten,
exempehis måste 9 av t'1 gårdar fl1tta ut från
Drängstorps bt', och motsvarande siffi or för
Segelstor-p ocb Angclsbäck var 1E av 2!) res-

pektive l9 av 31.

Gårdarna under 1800-talet
Vid det nya seklets inträde var Bjåre-gårclar-
rlir lol Il,rrJrlde "ammer'lr.€lqda 

.lrlIinq, rl

b,vggda i korsvirke cller skiftesverk. Gården

bestod vanlig..cn av en mangårdsbyg-gnad,
loge, stall och brygghus. Till gården hördc
också andra byggnadet som skvaltkvarn, bas-

tua och mälta. På allmrinningen eller längs

fägatan låg gatehusen. Antal sårdar och de-

r .rr b..lefler r h et a tl rfi n n. i den inr.n t ering.
som gjordcs av kronan år 1817. (Jrsaken var



iltt mlrn \,illc kartlägga ftir.hållandena i Bjäre
häracl, sannolikt fi^in en Ilrilitiirstratesisk ur
gånaspunkt.r:t

N'[:rrr notcradc allt fl-åo halsllrsrcns utse,
endc och vågarnas farbarhet tilljordurånens
bcskaflcnlrct och trr,ggnader-. Angåcncle an-
talet blggnader- reclolisas clata lrån Barkåkra.
Hjär-narps och !'iisrril Karups socknar

(lärdarna i irlla b,var i Bat kåkra socker.r
hid- nr/rreard.l'raqn, l, r .l\ llrrurirnmer
nred räggar i skiftesverk; ör,r.iga hus lar.b,vgg
dailo..rirkr. lr.r,l, lerriqB.rro, lrv,., ra, irr,
ar'halrntak. I den clel al llj:irn:rrps socken

Tabell 20. Statistiska uppgifrer om bvqgnadcr i tre
socluar från år 1817.

K&tkt tijct Dtingttups L,\

ul stor\kfiet l7 /-9, .\a1

o(h\li anf iiltdr.\ \om. nda.
hg ttrl lasn \kift.l ./8J5.

.nrrr l,rC irrorn Rj:irel.r,lvörr r.rrir r.rdr l,r:u-
''r.l.rnl.r. \1. rrJ;rd.Lrre.:l.r,l-.,,,, , 1", li;
och \''cneclike virr. b)ggd.r i skiftcslerk, meda;r
uthusen r,ar giolcla i korsvirke. I Bor-rstorp
var alla hus b1'egda i korsvir-ke med halmtak.
I(or-svirkc med ler\,ägFiar lrnder halllltak r.:rr
det dolnincrande i\rästra Ii'et.Ltps b1.ar.

Ar skificshanclliuganrzr fianrg:ir. att linntr
lzingt in på 1800-taler förekonr att llera sår
dar var samrnanbvsc(la. I f)rångsrorp. som
ligr:cr i !'åstra Kar-ups sockcn, r.ar bvggn:rclcr_
rr.r till lre" nrarr nrrrnrrrer l. hr liqer i rrurr,r
ciclen ar'b1n, samnlanbvge(la och bcstod a!
hus b1'egcla i korsvirke s:ir,ål som skifieslerk.
På dcttr heurman bodde tre lanriljer, kallaclc
A, B och C, vilkas husbcståncl visas i rabell
21. HeDrman nulllmer 2 hadc tf,ii zisarc ocll
brrrkar-e (D och I), sorn också hade snrnrran
bvssda hls ikorsvir-ke och skificsväsgar.
Iiorslilkcshus består ar,ell gles slällnins
ar,stockar', sorn f\lls med lerklinat flin,er-k,
nrecl:rn \'ligearDa till hLrs i skiftesver-k är Lrpp-
bragd.r ..r lr"r i.nrrrellr ligeorrde l,l"r,l,rr i,,
fogacle i srolpar. Det r,ar tillgånecn pri r,irkc,
som avgjor de r ilken tcknik sonr skulle rnlin
das.

';, r \t()t\ln )lt

L-ncler_m
. krir rcglir-cler

:. r'Lineadc t
dc hcrrrrrtarr
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Unclel mitten av t800 talet dorrinerade
.-anegårclcn, de1r'ill säga dcn krilgbvggda,

-r Lilgade gården. Err siidan gård tillhiiran
-.. llcmrrr?rnet Boarp nummcr tr'å, sorn bv5ig-

.-.,,r lx I L lrar \lirr-rr sjöhe, k m,itt rr1,p.

3oningsb rrset var- r-yggzisat och samtliea läng'
r \'ar uppförda i skiftcslcrk, en del med

.r'Lmdmur-adc r'åggal igråsteu. Norr om giir'-
icr fanns en frukthage och öster om och
::rrill ladugårdslängan hircle gödselstackcD
rlnccruts. Planlösningcn är i stort clens:m rlra

son för'den kr-ingllggdt grirtler i Segel-
torp.r2!'

En clel kor-svirkeshus kläddes med tcgcl,
sorn tillverkals i Bjär-e. Omkring år 1864 an-

lade sjökapten Niklas Lalsson ['t-ån lng-clstorp
och hals brorso[ Peter-Lurrsson fiån Segel-

torp ett tegelbr-uk På den scn?ircs strandnära
rlar-k.r:r" 

-Itgclbr-uket 
art enderaclcs bor^t till

tr'å tegelarbetarc fi-liu R,ra. Flera korsvir-kes-
bvggnadeq bland annat i Segeltorp, kläcldes
rned legel tillverkat på clctt.r tegelbmk. !lcn

't,\ttn.\g(hllt i llantl )tvd e)1 arL)(t!1,ogn \lti?nfu ifötgraldtn. (Fola: IIC2001.)

Tabell2t. Protokol fran husgranskning i Dr:ingstorp den tolf(e november 1835. Endast husb€ståndet för hcmman
.nmmer ett o.h två rcdo\-isas.

:ien1m:r,'nrlntxl i\gäre

Sanrnrånbvssda o(1, hl:rndadc hus av kors\jr kc ot lr sliliesiiggat:
\ 1,/2.1 S. Pcl,,sso
tl 1,/21 P Nliillcr
a l/12 H. olsson
D l /16 S. Hjeln1
Ij l/'16 S Perss(trr

En mlLnb\gS,,ad. cn uthrrslä[ga i siimrc stin,tl.
En manlrrggrrarL i gott stårld. erl Lrthusliilglr i ()r.linärr stirncl.

Ln marblggnäd. erl laclugiirdsliinga i gorr slrin.l.
!.r utarbvilgrl:rcl i gott srand, '2lle lågårdsl:inijor i oxlir;irr srriDcl.

En manblilgn.r(1, :lr. L:1duilårdsl,hilor i ()l ditrir l sr:illl:l o.h ett br \gghrrs i

!,'lo|nati.n.n ii, liirnnd Jttin LLg l ttl,atdoll .
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eftcr-som cL iliskostnader1ta val hi;ga ocll ut-
skeppningen besr'är'li g ör'crl:imnacle cle cfter
lrigr-a:ir arrenclet till cn trsk för'etagare. Rö-
r-clsen lacles lcd i biiljan ar' 1880-talet, då
liinsarnhetcn bler'1ör cliilig. I Landshtir dirrgc
ånrbetets 1cmärsbe rätte lsc r liån t 871 till
1875 rappolter':rs, att boninqshusen i Balk-
ikr-a uppliirts al bränt tegel i b ist pi lilke.

Brtinnuinsbrrinning i bry gghus et
I-r J, I rnitt-rr .rr liUU r:rler lr.r,-lr l.isi.ur trr-
.je boncle el brännvinsp:rlua i brvqglrrrseL.
De riu giorcla i lioppar och siilcdes ginska
drrrr i inlÄp. I err I'r,up1,re, I'rir g ,rr lr ll i

Nötte riir clcrndcs c.n blinrrlinspanna till ticr
liksclalcr, r,ilket motsraracle en hirh,ko, och
i Sinrry iir 1836 till atta riksclalcr, del\'ar'lika
mlcket sorn ctt får. RedaD pri 1.-r00-ralet hadc
rrr:rtr i Sretiqe l.irr.i;:rtrgÄrr hr.irrrrir. ar
mzisk, det vill säga tor-kacle oclr gloclcla sädes-
kor.rr och vattcn.r:rr r\r l7l[i förbjöds allmiil

9u

På irinlohalllåtct slol h .\-

ljut?n ll lkde. På dcn
shånsha, hnngbygpdn
gtinlcn tdgiorie r:n o|
lli.rtgottta sttLll orh liihus.
!:Y nt lel1. is fan n s.r.i hott
man ttu tnff 2 i Baarp
hiinstull, t'odah u arh ko-
slt l )itn östta låne.tn,
su ul)pJijt t.\ i \hi.fttflerk.
A I hl t les uttutJör kLr I t Lgåft.l s-

Ilittgan kig art pöd,srl.shck.

(Olitultn tt?|)nlitt a1) \1.
,\jöha:k 1427. Kr lluttar
hi1)(t i Ilånad.\ l)il)li0l&.)

husbehorsbrzinniltg. niifrnast pä s.trnd av
sparrrulirlsbrist. Bcstzimlrelserna rcsultcrade
i protester, och zir l73l beshltaclcs aft de soln
aigde malrtalssatt jor-d flck till husbehol och
mor ell avil-ilt fi-arnstlilla brännvin. Bllirrnine
fiil als:rln lar- fijr.bcbållct eästeirerier p:i lan-
det och slä(ler-rl:ts bnqgerier. Eftcr dilerse
bestämnrelscr-, soll \'ärlade mcllan Iörbncl
, ' Ir rillir -lr'. t;ir l,jÄ, L lr r.l', lr,,r,l,rj l rirre-rr
år' 1776, men <lerr tilliits ieen år 1786 mot
er')riguande ar crr viss avg-ifi. År 1809 inlirlcles
libcrala bestlinulelser. ocb dii tilliit rnan åter
cn alirnlirr husbelrovsbt-:jnuing rnol e|liig
giul(lc al en Iiss avgili. Resterna cftcr brän-
ningen, drzlnken, an\'ät)dc malt sotr djlrr
ltrde r: t"vär man i bör-jan ar, I800-talct hacie
1:ilt sig att tillr,cr-ka bränrrviu al poraris, öka
dc produktionen och konsurntionen. Alko
ltolkonsumtionen blcv ctt sarlhållspr oblcm
och ga\,upphov till cn r':ickelserörelse lcdd
ar Ircter'\\'iesclgren. Det h<iijcles i rihsdagen
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allt starkare kra! att hcla brånnvinslagstift-
uingen skulle ses över och refcrrn-reras. Detta
icclde så smziningom till iltt husbel)ovsbrän-
ningen lörbjöcls år 1855.

Emil Söderman har skildlat lutr brygghus-
1ångan disponerirdes, clär htLsbehovsblån-
ningen skedde.'3? På en kringbvged gård i
Hirllar,ara låSi iälva stuSiiln, boningshuset, i
rorra deleD, ladugårdslängirn låg åt r'åsrer,

brr'gghuslångan åt öster och logl?ingan vetle
rrrot sodcr Brygghuslängan r,ar irrdelad i tre
Lrir'\'rnmen, ljlla stoan, stirersed och hugge
husct. I clen lilla stoan lanns en kakelugr), en

siing, ett bord och två slolar. I huggehuset

'r)ngdr terl-n5rrppsätttritrqen pi en :'r r.rq-

garna. Pii goh,et stod hnggekubbeu sanrL
''hållebrinkert", som anviincles i stället för hl'
v, lb.ill. I ctd( r.rd lJrn5 r rr lr.irr trnt ra räg-

geD utgåendc mur och mitt emo( murcn en
''brvgcgrlcla" avjärn och vid sidan av denna
en brännr"inspanna llv koPPaI-. Vid södra \'äg

gen låg br-äunlinstr.lDDan, kl'larcn, genom
lilken cle båda koppar-röreu 1lån Pannan
ledde till en nindre ttrnna, clit br'ännrinet
nnn seclau det blilit avkylt i k-vlar-cn. I en

öppen clel av muren eldade rnan, och elclsta-

clen råmrcLe upp srivå1 kakelugnen, som brvgg
husgn'tan och brännvinspannan.

Trots clen ofta knappa tillgången på bröd-
säcl i Bjär-e, anr'ändcs en ansenlig del Lill hus

!, fio'..hr.irrnirrg. \ i'-cr1iq-rr licl trratr irrte
"brärrrra" mer äu erl \'iss bcstiilnd mängd av

spannmåisskörclcrr, för da blcl fö)jden lid
rLpptickt rtt man llck böta. Iblancl irrtr-äiladc
dct att Bjärc bonden lur-acle lånsman, clå han
kom pii besök för alt uppmäta Pannans slor-
Iek, för'irtt kunna bestårrma dcn mängd såd

sorn fi ck användas fil- br^ännvinstilh'erkning-.
Efter länsmannens besök bytte bonclen ut
brännr,irrspaunan nrot en större- En v:rnlig
secl blancl bönderna viu att inon llYalaget gå

fi-ån giird till gård och a\:smaka dct vid clen

så kalladc andra bränningen klarade bränrt-
vinct.

\r l8tj0 Iarrn. i B.r\t,r(l etl ht.irrrreri 'otrr
s)sselsattc !öfion pcrsoner och hacle el till
lerkuing på 30 000 kanrror'(en kirnna ttot-
svar-ar 2,6 liter). I 865 hetcr del om samma

bri'inncr-i atl det gcnorr sin oms?ittning bi-

dragit till en ökad för'sälining av er-forderliga
rilvaror Tio zir sellare noteras fråtr Båstads

clistrikt, att missbruk av rusclrycker förekom
mer endast i undaDtagsfall.rrl

Trcidgården och håIhagama
Många Bjärc går^dar-hade trädgiudaq även

om flcrtalet lycks har r,arit srnå och i dåligt
skick. Vid huseranskniug, i samband tncd
lzrga skiftets genornltrratrde, notetade lrran
intc bara antalct byggnader utan bt ukacle

också ange om det fanns någon trädgård eller
inte på fastigheten. \ranlign'is är irtformatio
nen mvcket knapphåndig, som exempelvis
vid en förrzittning i Nlöllhult 1819.'3r

Hemman no.I l 'l rr:rnLal. Skaltcnlstbåll
äges a\' AIdersjönssol]. Tomten rvmlig, irllre
hål1er lya kapplancl. En nrn och trenne
lactugårdsbrggllzrcler', nya och vä1hålJnr. Tr'äd-

gårc1 nre{l i1r:r sq cken fi Lrktträd.

Hcmr',arr r',,. ll , d r''rrr/1. Kr''rt.rrr'ä't.rt-
bostaille, innehas av fiurjunkare Lundgrerr.
Tonrten rymlis innchå1ler sjLr kapplarrcl. cn
mrlr och o_enne ladugår clsbvggnader i ordi
närt ståncl. Trridgårc1 IIred fvra äPPlel.åc] och
några plornmon clito.

Nästan aldrig anges några andra !äxtslag ån

liuktt iil, men tr-oligen har dct funnits både

ggiusaker och blonmor i håclgårclen. Tomtcr-

och kålhagJar omfattar På Lundpirerls hern-

rnan lrnscfär 15 kappland, och om tomten
e ligl o\an uppto€i en arcal av siu kilPPland.
så måste restell ha utgjorts av en så kzrllird
k,rlhallc, där man för hrnbehov r-rdladc grön-
saker. I Ångelsbåcks b,v fanns år 1838 scx
stYcLen kirlhagar rned cn sammanla5id areai

på Lr'å tunnland och nå kirppland, oclr i På-

arp fanrrs 1832 en kålhag-e pzi fyra kapplirnd
,r, lr trr rr.idga ,ler på rill.atrrtttarr. tr, ttic,

kapplirnd. Förmodlisen fartns en cller^ 11et-a

kålhagil i var-je lrr'.

Vötxtslag
I en r'älhållen trädsård Ianns cn hel clcl frukt-
träcl och bårbuskzrl sant blornnlor och lrecli
cinah'äxler. Av äppelsortcr l?i. ha ocllats gra-

venstein. röcl och vit astrakan, kanuikcr, vita
gu-llen och citronäpple n, och av pär-on "ban-

katiner" och sockerpäron. Vidare odl:rclcs
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kirllplolrntorr. blii och gula plonltnon slnlL
"kr-cecrr", dct vill siigir lirikon. A, b;ir- litr c
Lom r öd:r och gula krusblir. ocli linilir.. ,,-,

BtLsliar. sonr pr.r'dde tr-:id gzirderr k Lrrrcle
rara l)la och vita s\rclter; r'it hiistslr-cn, oliir_
licllacle vita och r öcla r osor. salrt burltonts
lr.r, l. .l'rr,lrr.r,l.r.r\r, r *r..r rr,l,qirir. r.r,,.
1,.' Bj.ir, -q.ill:rr.rr,rr ,.rll, 1.r 1,,r.1 ,ur11,:11...,-
'ili,,r. Lrr-rril.l. rÄ,1.r l,:urr,.r. l,r.rr,l.1rri. lrl jn.,
t,'rl.r k. rrri,rr, t. lr.,.r r, 1likur..:rl,ir..,rrrl,r,,r
(åbroclcl). blii höstastcr- och kr.okrrs.

lrnan potatiserl blev alLrrårrr odlad i Bjäre
crsattes (le11 a\' klih-abltor- (kiilr.ot) och r-ovor..
I kiilgzir-deu o(liu.les ocks2i srön- och \itkal,
ilcsstcnlclier (p:tlstcr-nitckor.). r-iiltcdcler. (r-ocl
belor-), rrrorrrcl:ler- (t1rol-ijtter ) ocir r.inler-prLrjo.
Jirvclckrr-sorn ocllaclcsrrir. timjarr ocir mejr.anr.
korrjan (kurnrrril) och scnril>. Hrurrlcociline
arna lal g^anslia ojiinrrt för.clcl:iclc i itlit-aclet.
(ll|clar rra nlira krrsten och pii htjclcr.na i \ist
tlr Klrups och ITor.s sockrrltt.h:rclc ntvcket lå
lrrt trrlr,,' r lir1;. rr. rl.r Ir11r1,.1..,,..t ir Ir,,cr.irr.
inte tiil rilltiiir ll-:rfiis blrist. Iltinrlcrr vallikri!,r
lirl irlltrvgclen.

Bi:rncl rncclicin:rlriirter soll odlacles klin
rlirrrras Irr1le (flririer.), pli rar.s Lorkaclc blom-
rnor llilll k()kacle lllletc. sorn drackr i.icl för-
krlttirtg o.lr ansiies \ara s\'cttdrivanCle. \Iidare
trr.r'i,r t Ior',r' r,.r,,l,r rrr..li,r..l,r. trr,r i,t. sorrr
.r'rr.rr\ \irt.r t \ iqt tL,r , . llt iltr ri,.:r rrr.rq-
sjuLrlonrar.

Pli dc br-ecla, flata slcnar.rra orrrlil.in!a skor
slener \'aixte taklirk, r ar-s blad klör.s och :rrr
iiirrdes liir att lligg:r pli s;ir-.r]';

Bondens redskap
Dauens jor clblLLk är. i hiigsLa er-acl nrekanisc
raL- lraktorcl och skör-cleLr-irskor- är. ett Dtiste.
rnen .lct ral Iörst un(lcl- 1800-lalcts ticltar e
hiillt. (ict \ ill sriga eiicr skiften;rs geromfi'!r-
lucle och dl1 ontlliglltingen ar r.:ixlocllingcrr
p.ibiir-jilts, sonl en ntarkaltl fijrlt\else ar.bon
clcns jor-dbtuksr.cdskap skerl.le.

I rr,l, r I.l.r LOtr-r,rl, r,,, lr ril .nitLrrr er
lil00-talet tillver.kade m:rl av rni tle flcsr:
r cclskap och \ el-litvs. solr nyttjacles p:i eår.
clen. l ill cle dclar soll rrtsattes Iöt.stor.a pli-
1r'estnirrgar-ilnrändcs fr arrliljr. allt scga Lrli_
slag. till exernpel ck, bok, björk. lsk, en eller.
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päron. Trii \,ar ett lratcr-ial sorr] rn:1n ut2ln
allLför'stora kostnader kunde lir tag pii. Ofi:r
1,, rrriirl.r'le nrrn.iS nrr fi'rrra r'ä,lsontr.trit
pri ctt speciellt säIt, cxcnrpelvis Lrökt:r cllcr
|r-ichra, för'att få en clctalj sorn n:rl[r-ligt hzrclc

clen iinskliilcLa fbrnren. Llet fiir-euklacle ar-he

tet och llral virnl ocksii i styrka. På B-ji'ir-e-

halvcin lal det normala aLt bonden sj:ilv till-
vcr-kadc sila redskap i "huggehtrset". 11å han
i :rllmiinhet r,ar håndig och r,arr ttt arbeta i
Lli.r'r7 Niir bonclcn behövde göI-a ctt nvtt r-ed-

sk?rp tog han intl-\'ck il vacl glann:rrna hurclc,

nr h lrtttq, nde ,lrr lr-a qi,,rd, Llr .itr 1','
r.tl|lrr.r \.t.1. Dr'l Lrllll. r'll \i\\l lll,rll /\ \lnl

ck:skurrrrighet på rnånga hirll, och b\'smedcr
Lrurde ofta I!älpa till rred svårarc ar-bctelr.

Vid arkeologiska ur) dersiikn ingar i V21r)-

ringc har rnan Iirnnit ctt lå ghus f1ån scn
vikingaticl och nere vicl l{riglcåri cl }rysrned
j:r. Smcdjarr beclcimdes ha varit i br uk li årr

1600-talets slut flirrn till 1800 talcrs bör'jan.
\.rrl .orrr ptr,rlrrr rr.rl. i \llrerljnn iil n rP,'r

oklart. ruen det kan blancl rniral ha val it
vagnsmide, jor^dbnrksreclskap, blggnirclsjärrr
ocl.r lunnbancl till laggacle kirl, det \,ill s:igiir

pr-oclukter som dåtidcns böldel behiir,clc. rri

De r-edskap, sorr piitr:iffits i bouppteck-
nilgar och annat källlnaLerial, llnns lbr-teck-

nacle i tabellen neclitlt.Irre Bondcsattrhållets
r,iktigaste ledskap är fö!alcle.

Åtrlcr
Årdret f rurns rcclal Lrnder bonclesteliilder-n
och finns avbilclat på hällristniugar fi rin
br-onslilder-n- Sannolikt utlecklades clct h-årt

hackan och glrivkiippen. I)ct pirssade pii

Örost:JirrLdigl å tt.[tit otat: (lnlosL: h1ukirkr SttnL

lii aLlu rinln vknus rlhttlskiro. (LJiet J. trIyrlal.l

Tabell 22. De vanligaste arbersredskapen, som anviDdes åv börrderna på Bjäre nder hela I 700-talet och 1800-talets

{r bcts\:1Sn

Bji,r ni\rj,,en
.l:nrla\lårlg'r

Triiiirdcr
Ii:itå(Ld
li:i,r plog
Engelsk plog
-f,tipi'1l1ablr\

Jär'rpinnrhl,, \
Trtilr.Lrlnla
Ha.rlrk

Slrrok
'Ijuder
RLrllfbin

\4.(1 nrirgbönn.rliidclernii \i(t lösel a\ göcl!el .r(h !t(J,
\'lc.L hosialiicl.lerDa \ i(L iDlij*cl 1! s:icl. :ingshi; rn h lor \
\Iecl r?i ltl:nl(1i'r r ra \ i.t hilnrning itr r:LI rS

\lcd gro\11 r:ia\lir: thrDpiSa rriil!Lrl Lrtan j:irnbcsl^g

A\lrr gj.,rda a\ i:iln, h j,,l nr..l jå,rbedf ij
Finvagn vid k!rk()bcsö1, bl ail1oP. blrr rr(loP , 11, , Lrlr.

lekln ise-

e:l rrriistc.
':::ellafe
e:lo nr för'
,,<ilingcn

:-irren av
r.e tlcsta
5 pa girr-
.:trt a på-
re,{a lrai
: en cller

Såko.g
Scgrl (tkåra)
Lic
Plcjel (rlagt')

Iiastskofta
Slill

Tr;i5k\ *-el
liriBrep
Hacka

liirnstång (spc10

SliP\rcD

P;i, qll\lla
ll()reLiski\ta

Höbiit
I lötj,,9.1
Risst,idd

SkiircIisr:1
Ha.kbl1irt
Besma,i

Slar\r\å
T,il j\ra

ToN?:rdc
ror \i:n,r
Skti, (j:irrr
l.:ingskopa
I-inbröta
l.inbr åka
Ha.kla

tlllsax
Ikrdor
Snrii krilnå

l0l



l:itta.iorclar och fi'r^kantiea fålt eftersom är.j-
ningen, årclerkörnin geu, ejor-dcs korsr.is.
,,\rjrringen började i enr hörnet a\: deu vrn-
li gcn rektirngulårir åkcrreqerl. NIan firljcle
sedan åkersidan till tcgens. shrt och körde
cl:ir-efiel tillbaka icn lära irrtill den föreså-
, nile. för rrrr rrrrdriL; h.,lk.rr rrra.rr marr ,irj.r
en arrdra gång, r'ilkeL skedde tvrirsör'er. clcn
Iilr.ur. ilerr r,i Lrrll.rdr nirnirrg-rr \r d.rr lrr. k-
rade joldcn men vlincle den inte sour ploeel
gjorcle. r'r

llnder deu lirnga epok son irdret varit
allnränL. till 181)0-talcrs slul, har dess anvär]d-
ning varit rnångsidig. Dct har anr,ål ts firr
ltrckring, ogr:isbekåmpning, blar dnine ar
gödsel och skördcrester ocl.r bercdning:n.
såbådclcn, rn|llning av rrtsäde och kupnirrg
av potalis. At-derbrukets kvar-levandc sam-
uranhångcr- såvål nrcd en r^elativt liittbruk:ld
jorclnriiu, \'ilken saknade s\:årblutcn tråd?r,
som rned ensädct.

Är'drct hal under lirhundraclenas lopp
förbättlats. -{rder mcd separar bill bör-jade
införas uncler åltuscndel f. I{r.. orrr inte ticli
gare. I)c'n separata billcn *rt iircL-e1 stadg:r
och lår'onra kunde liigeas tiirare. FIellr lälrel
kunde cltirigenorri ärjas och nrarr kunde i
högrc ur:rcl över-cå fiiin radsådd i giest upp-
iirjzrde färor- till bredclsådd. Under- r'ikin gr
tiden (rrngefår 600 e. l(r-. ) börjacle man till
r.er-ka billeu ar'.järn, r'an,id en bätLrcjord-
bcar-betnirrg blev följclen. Iblald Lrtrusrades
iirdlet med så kallade öron eller liknanclc
h.j:'i\rmcclel, som viclgldc fiiran niisol. Dctta
skedde ofta i sarrbarrcl mecl potatisodling för.
att sättfår'an skulle bli nter m:rrkerad liksom
vid hö!nine och kupnina.rrr L)en så kallacle

driliploeen kan sägas vlr-a en utlcckling uv
årclcr med öron. Iiirr-arder cller hjul:irder
hade dragasens 1iämr^e dcl läst rid ctt hjlrl,
firrstrill med tvir hjul. BearberlIirrg.en blcv
stabjl och redskapeLs giing kundc ställas in
på ett besLiirnt cljup.

Llnder 17o(halet och err stor del ar' 1800-
t:rle1 fiirekortr nästau enbar( errslide och
årclerbruk på Bjär'ehalr'ön. IIrrr- r'anlist kiirr-
år'drct har r':u-it är'sr'år-t a1t leta. llel dct hat-
:itminstone ant lints pli Holcärclen i Glirn-
minge.rl? f)et r.ar fiirsl under senlre delen ll
I 800-talet, då mekaniseriuacn avjor.clbr-uket
tog fnrt, sorr B.järeJtöndcma ltvttc r-rt årdrct
mot plogeu.

Plorr
Plogcn viirrdcr jordcn i motsars rili år-drer.
sortr cnchst luckrirr-clen. N,lr'llnins måstc dät.-
ernot ske mcd årder eller harr,. fJrrclcr-ticlig
rrrcdeltid börj:rtlc plogen anr'åndru i \ästsvc
rig-e, Skine och ör,r'iga Danmalk. Uncler scn-
treclcltiderr infirr clcs plogeri i delar al mel-
lcrsta. östra och nor.a Svcr-iee. C)nrkr.ing
1500 hade grrinsen rucll:rn :lr\'aindandet al
plog respekrir,e år'cler stabiliscr-ats i ett lrise,

Plog u| rtt3clshtif frrin. IIn. (Lt't?) l)ilrl i B ncills
t 965. )

I';kogshglr:rna, i notra Sktint oth
S)nahnd an',tånIlt stångånla, lont
1,at tt)\?llföt dt lur rxar ellcr rlraga-
t7,. Hiit (u årda )ttcd .xoh Jrån ri ta
1750. ('l'..kning {ttr Lit)ni, (iteF
gir.r n i ZatlLri.son 1920.1

- ,m irlle n

,\ 1700 tal
Den enl

:ksorn årcl
i\i\ ()rl)i1, r
len plog, r

-'r'-just kär
rhör'cles r

'.r billels r

. kort, ga
: .1 elbjudi

Klilrplo
ch söclra

-.ll(). lnen
:.r B jär-c.rr

.:iI er kadc

- rqcltofla
: I iov lzrr_ <

rliLt bc'r'r

:c eD n! p]
: inga!r: rr 1

: :ier rir-jnir

:t ecl cn h
.. ,irirnit til
:,,r cle. D<

: cLcn, för
-: nrafkYl

..,clc. I si

,. cn clle
.:::.1nclc sl
:.rr.1qghar\

- +!r p:i \,äi
'-r:L hirr'\, s

-. ,'lt hn

-



:\-lll{ il\
'-. rrdcr'
--,::jrrl-
:.:: frlr\

:onr inte nämtr'"ärt skulle föråndlas i slutct
,u 1700 talct och uncler'1.900 talct.

Den enklaste ploeerr ltr kär-rplogel, sont
Iiksorn årclr-et vlr gjord i tr-ä inklrrsire liirrcl
.. '! r)rnA. [ren nred en bi]l tilller-kad i-järn.
.r plog, som ansåes klrrrnpigast och nnest,
: -jtrst kär-rplogen. \rid plclning ned clelnr

.irolcles en slol clragkrall. mest berocuclc
: -r billens udcrrrnning. Den val f<jr-håilande-
:. kort, ganska branL r"rppåtr-iktacl och måste

::.r cllrjuclit stort irotstånd.
ll:irrploser fijrekom Ii-amfijl ullt i \'äsrr-a

,. h södrzr Skirne ornkr^ing sckelskilter år'
.t)0. nien också i rråcot enslaka excrrrplar
. Bjiile.rr'' Dcn så kallacle eugciska plogen

... erkacles i Stjerlsl,ärcls naskinfabrik pi
. :.-.ltolia. FörLrtoDr nigot enstala excrrrplat-
:J,r,, r:rr clcu or,anlig på Bjir ehalr'ön. San-

ikt beroddc cletta pä atL clerrna plog kr'år-
:: crr rrv pli)jninesteknik och att den kosLirtle
.llglll-,ll

: lant
: :cl lirjninqen rensades och.jlimnades åkeut
: ('d en har\,. Tr^olign is har enkla har-r,ar
. ninrit Lill iul'lirrclning lika tidiet som ål dret
- ,r cle. Dc kan ha anr'änts för- lrrckring ar

.l. r lör .rrt h-l)rnp.r oqr). lor .rrry,imrra
: rnafkvt?ul firrc såcld oclr för att nrvlia rr1-

-., Ic. I sin enklaste fonrr kuncle har rerr bcstzi
' eli eller fler-ii klulna stocklr tncd klar-

.::iarcle stumpar al prörte kvistar-, så kallacl

..::e3ehani Linn6 skivcl i sin skånsk:r res:r

. , 19 på r'rie mellan fuiue lholm och Skillinge .
-.,rt 

h:1r\'. sorn blLrkas här på oltelr, \'iu-hop

|/r0 futi jirn!ht1k-
,tt-,. (TnhtLing mt Ou;

:, t i \i l li,trstii hl c, Ko nnn

Dt: hartar tn.l.inni baskra' på si)1 p\n nell n Aned
lnl:n och SkiLl)nge. ('l'uknngar i Lntnis .\Linttu re.ttt

Jör riillutl 17191.

l.tt tt.igot ,t.t 1tht *lal harllv t'.o lrdhatlrrlt u1.d
l)iilir)iar sam anriintle: i norra Skånc onhring J7)0.
(11:chning tfter Linni. åttrgiitnt i Tachrisan 19201.

satt ar'2nne clelar-: r'zrr-clel beståt ar tle stocli-
al, sonl iir huggne i fr'rkarrt, och i larcler-a
stvckcn äro 8 dindcr-cllcr tr-äpinnor'. rilka alla
.it,, r.rrr,l.. Lr.,tre1.1,.rrt,' ,,, lr lö.t trr.:r,t-:
an(h a har_\'ar_ s:igos hlir hopsatte alle1tast. :r\
,1 stock:rr' (se figLrr-).

t\Ier rLrvecklacle har-r'ar ltestod uv trc till
fi ra palallella bommar al l.ä, soltr hölls sam-
man iu tr:islliar'. I \'ar-je born satt ctt anr:rl t1å-

t01l

+

<It



pinnaf. som latt laisr i tämligen vicla hål 1ör'

atL intc sri llitt bl\tas sönclcr-a! sten och för-
atl lätt?rrc lölja en oj:imn markvta. Trripin
nal-rla uls:l11es clock {irr st:rrk Dirtuing ocir
miiste olia bltirs, r,allör de elsattcs mcd jår'rr-

pirrnarI rr fLrclcr' 180(ltirlets för-sta årtionclen
birrjrcle harvar av jår'n tillvcrkas på Engel
lofta rcclskapslablik. Nlcn clet sktLllc clriija
zirskilliea är' inuan.jrir-nhan,en ble! r,ar-ie bon-
des egenclom. Al en sockeribcsll-ivriing fi iir r

Rebbelbcr-ga iu- l8l7 frarng:ir-del at "jrir-n
halr,ru- br-ukas på fzrr lrcr-na cich ll ästeår-clen
... men annars trähat-r':rr". NIcd iar_rrer'nir
rnellis siilicr-t de far-rrer- som tillirördc Engcl
tofta gods.r rri

Såhorg
Sliclclen tillh iilcle tlc arbel srr ouicn t. sonr
l'.rr,l, n qi, 'r dr .i.ilr , ,r lr v rrrlig rr i. r r rrc n\ e,-
lät åt dliingalrra. Dct eällcle :rtt hushålla ltetl

\rihargrn tilhnhntle.s ar halu ttttl tn bottttl a1, h'li.
Lfto originol i Bindus l965. )

dcn dlr:1 "siitllin" spar-acl av detr bästa !olår-s-
si<len. Dcn skiinska såLolgcn i lilken säden
1åg r ar- njur-lbrntio, burrdcn :l halm med bot
Leu ltv tr-å. Sårnanncn säclcle med båcla hlin-
clema i er bestiimcl takt ti11 hoger-och r,än-
stcl-. Sorr neclml'lln in gsreclskup n,vttj ades
ll-amftil allt år-cl-et, ellel uttryckt enlieT eam-
mirl scd 'all siid utom råq biir nrvllas mecl
iilclcr". Råger diirenrot harr,atles rrcr; clå den
inte behixtlc nrllas så cljtrpt som de andra
säclessl:rgcn. i

TrtLn la,
För att.jiDrn:r liker-tr cllcr-tn'cka tret. trtsiidet
arrr ändes 1r'tnnlan. Den var oftu tilh cr-k2rd a\
en cr'liuclcrlirrm:rcl ekstock och lörsedd rnc.cl
ell ralnverk i r illct skahlarna fäsles (sc bil-
clcn ). lJn cler' 1 83[talet arrviirrclcs tr-um]alr
fi-anliir allt i dc sldr'åsrla oclr södr-a slittbvg-
clclna i Skrinc. men clell fi)r-cliom också irzir
och lar pri Bjär'ehalr'ons girrdar-. Verkstads
irässiir tillr,el kniltli il! tmlrlor ftirekom på
Errgcltolia, om dock ilileu onrfattning. På
i issa Bjiir c gårdal an\ ritrdes rr:irrumla fij| atr
jår'nla zikem eller- tr-rcka ner- ulsiiclet.

Vilha red.shap .fanns på den enskild(t
gården?
Arrtalet reclsk:rp v:rrier-acle natul lifrtvis liån
-..ald till g^irrcl allt efier-stor-lek och ekolorni.
I Iiir neclan r-edovisus nirera exenrpcl pir r-ecl-

rkap sonr anvlincles ar,någlir ågar-c till olika
hemmarr, glrtchus och torp.rr"

Ltt p.o a ) uul lriiuill
ello truntla ft.in I600
Irtlrt: Iiryrn. (Teckn ing
au G. SiU*rslrtihlt,
Konslahadtrtirn. )

nnnhögr b

Tr':ijiiltsl
hiisthäck;

hirbi;L 1\'.

iislsa|D.,
slipsterr:rr

Li t!st,,
In skodc
slicLe, t.c
Le. ett stt
kDir; crj,

L.n irplol

(ht us ;

[n lite]l
spaclt:, cn
ot:lr tvli h

hrl i Å\t
En oskoc
biir, cr 1r

()(.h cn t:l

(ienoDigät
o\'aI fcdo
silltlrll:l fe(
fiilstr hä11

rcdskap gl
clen och.jr
kades i hö
pi Bjäreh
slutel av 1

ningen pli
(ler 18(X) t

kapitlct II

Bruket
hiågor-na
l1r(les. ocl
tr':rclitiortc
i r iss når
frehiin, r'il
clå, sorl r'

niitboskal

inligolitte,
Icn inncb
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c.:: brista fjolrir s

:- : rilken siiclcn
r. :_..rlnr rnecl bot-
::.crl båcla hän-
. :t,',rer och lirr-
c:--1p Dvttjades
1--i. .ltligt giitrr
: : nrrllas mccl
: r--. I]el; dli den
:: - ,rr clc analril

, - .-. Der' tszidet
::-. i iih clkad av

r"-:: ;, ,r scclcl r11ed

r - :.r.tes (se bil
,,:-der 1r'nrrrlan
l-. : ',dr r sliittbvs-
t-. rr ocksii här-
rr-,:. \ elkstads-

: :il eLorrr pir
::_:.1ttllillg. P:i

:r:: Lirllle lör alt
':::..i(lrt.

en enskildd

t::::r ligrvis fi-ån
L ih ekororrri.
t:::r pel pli r-cd-
,.=-.-r t till olika

L'tvn|)fts lftil: nn)) !å 1/6 ,Luntal i u|.r
ntonltöp,; hy. tit 1ll1!)
lr I.ir r.l ,'l'1.r ", l , r. o'l '"l,l\',i., r\ ' l"'
lrii\lh:ickir. en sliclc. lrra ir dcr'. er1 har\' tlc
()x och t\:i hästok. se\ tjLICler. elr tr'rrmla, err

hilbiir, t\å r'ulle])ör a1, cn potatiskista, err Pot:r
tislrirln, err hr'\tslång, n:i spaclar. se\ li:lt, 11ir

slil)stl'nlu ().h Ieln \\(x:

Sh ttttusthtill\ lLtnnan lii 1/12 "t Ltt l i
Irti,!n l^ h\, l611
En skorlct rirgrl med k:rlm, cn lröst\'agn, en
slii(le, tr'e ircLer. crl ltrl\'. eit lritr'\ok, cu hLr1l1

llL. ctt stendrc\'. tlc liaI. en skär'el(islr Incd
J(trir. enjer rlstrirg (\Perl) och 1\i1x.rr:

Odlt \ i Driirlstu l^ l)\, 18)l
lin irplog. tre li:lr, cD hircka, lr:i g i\sPa.lxr',
er slo!e1. ett tor'\'jlirrr. err l:ilj\\a oclr clr sliP-

{}at!ht!.\ tNith lil)3
I r.r. Jl rr ,rrl. rr.:r . , I " L -r 'r, '\-
spacle. en to.!spacle, err jcr'llstiDg. ett bcsrratr
och nii h:lrlcl\\oL
'linI i ),ttlstotf, 16 18

Ll oskoclcl lagl. ctr årtler, cl halr: en r'rrllc-
bi)r. en lr:r.rLclsckisir rned knir'. liar' bcsnratt
och er lilj\ria.

Cienorrigårrg av bouppteckningar, av rilka de
,r\.rrl realo\isa(le.tr ( ll ul\al. \'i: rl .lll 'li'll
saDll]l?r reclskaP mrviindes under 1800 talels

lörsta hälft sorr unclcr- 1700-ta1ct. De {lcsta

r-edskap gjordes for-Lfar:rndc lternr a pri gå.r-

den och j:inr detaij cr solr årdcrbillar tilhcr'
kacles i hirg gr acl i brns srnedja Joxlbr-rtket
pii lljai.ehah ön rDekanisclades ltrr-si rtnclcr-

slutet 2rr 18(Xltalet llots att IedskaPstilherk
ningen på E geltoftir korl igzirlg reclln rrn-

cler 1800 talets iirr-sta decenniuln (se liclale
kapiLlet Nlckarrisering al jordbrtrket).

Bruket av inägorna
Inägorla olrfattade.jrr clels iilgen, sorn s1ått

r-ades, och clels irkclrt. Angen brtrkaclcs på

tr-aclirionellt szitt iincla ll-an tills att kliiver och

i viss miLrr riurotej bör-jacle ocllirs Pir Bjri.e-
hah örr, r ilket nr omkr-ing 1 860. Dct lar ftir-st

clä, som rallen börjacle pr-ocltrccr-a loder-zit
nirtboskap och hlistirr, \,ilkct litrninstone .lel-
lis kom att crsitt:1 slåtLefn på derl h:il'dacle

inägoår'rgen. Blatrcl aunat inftrraudel a\' \'ill-
len irrncbal att törhållaudct rnellan :iker och

äng successilt sktrlle iijr-:irrdlas. Når det gril

ler:ikeru så nenar-Folke Laignert, att bnlk
nirlgssrittet la. ofiinitrclr:rt i hcla Norclskiirle,
dct lill såga atl :rll ilicr-rnark lbrtfalaudc be-

s:rclclcs år'ligen.rr" Dock filnns clct etl tlllclaD

tag och det lar-En5ieltoftl gods, solr red:tu
cfie. dct att Sliernsrviird rir- 1803 låtit crrskil:
ta ligonra inför'cle cu sexårig llixtftiljcl rrrccl

starkt ilslag av lit livellxer-:urde lilnlixter'. ()tr
kling iir 1840 trcks eurellclLicl elr forrll ltt
blarc-Lade ens:iclen oclr tleskiftcrl fclt-ekornnr:t

i Bjär-c härarl. ,\lerr Lägncr'l PåPckar; il11 marl

il te bör-uppfatta clct sorn otl tt eskiliesbt ttket
tnilrgt rrndan ensädct, ullur det2ir srlaral-c sl:l

aLt ensliclcsgåt-dat-tra har- bör'iat tllida rrågon

clel av sinjolcl, r,iikcn Lrtökats pelloln Dlod-
lingar'. En langsanr irvcrgåug till viixelbruk
kan clzir rred sköljas.

Förhållandet mellan arealen azt åker
och ting
Nr odling av ärrg och utrrarker, sorr en lirljd
av att crr illll stöIle Iandsb) gdsbclblknittg
nliste fiisirr-jas, ledde till att gödselbrist UPP-

stocl och att avlasruingcu stag-uerlde. Fiire
konstgirclselns irrföranclc under scnlre .le1cn

ar' 1800-talctval clct vikliet att skiirderr :rl ho

på ringen var tilh åckligt stc-rr-liir :Ltt hjålpligt
klala g:ir-clens krcutrrrsstock öt et- clct sr':ira

lir r telhalvår-ct. Det mziste rådr ctr viss bllluls
mcllan antalct djrr. malr Lunclc hå1la pir crl

viss g..iir-d och ängens pt-ocluktioll l)(issrtlom
val det-j11 \'jLdgr att lillrrickligl mYckct rr:lltrr
girclsel plodtrcerzrdcs, så att ritrnirlstonc en

dcl ar åkcrnlrlken kurrcle girclslas regellltur-
dct. hrte rrinst På Bjärchalvön, diil boskaps

sliitsel liu en bct-rclaude irrkotllstklilla och
siiclespr-ocluktiouen val förhriilanclevis I j terr

jrimför t mecl släLtbvgdcrts, r'ar-cle1 \iktigt all
balansen rrellau åkel och iing liclmakthölls
Hur sfor lar egentligetr at-calen ar'äus i 1ör-

hållande till irkcr-n?

Inför- skiftena upprtnätte lutu:italtla a1l

den rllrr-k, sonr tillhörcle en viss ]ll. och cllir'-

1ör fiu s det r-ritt exakta silllor-atl lillgå. En

genomgiurg al skifteshancllilgar- för- lio bval-,

fi'åd slutct av 1700 talet till 1E30 talet, r'isar
:r ttörlre Lrtrrlrr rn, llar iker u'lr'rntrrrri'r'rt
ll-ån bl till bi. N{inst:ing, relati\'l sett, bade

, - ]t kntng
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Tabel23. Fö.delning€n me[an åker och:ing i nio b]ar på Bjäehåhön.

B\
7,

Sumnra i,,
igor, are:rl

^ngahgKiirmgir d
\1:iiinge
NIäsirr!.c

\1öllhllr
N{öllhulr

I'?iarp
l)riingsror p
Segrlst()rp
Besrad

56:07
?ii:2i)

12ri:12
222:17
illl:l6
52:0.1

5l:20
167r07

720a
I0l:?3
2{i6:3i

l2(l:21)
.1,S:21

23r:12
151:2 /'

7!:01
59:07

:94r21)
I i 1:08
15.1:03

182:27
17: I1

35?:2'1

6ii:t2
9b:22

l3r :08

I lr:27
562r0.1

203:13
35i:26
503:23

1786
r 786
tsll
1839

rJ11
ls39
1822

t8:2

Iu39
182!l

30.u
37. r

35.3
32,rJ

39 {i

39,7
,16.4

:J5.4

5(i.6

-;.+.:

{i2,9
Li.t.7

67.1

ri0..1
()(1,:J

53,{l
70,3
6.1.5

13,+

14. /-

u I g.i n gl, ! n kt It I n slti fr^h n n tti n gat

Ior.ko\'

Svcnstor p
.\ngilag'
IDgelsrorp
Scgclstorp

:rrej [lc-. \
.kr nna mej
tra ocl) vagl
.Potta i när
:r1an. För'st
Dll slrande
olir-cn redi
irem tzinge:

kör ja nu lt
, )'nrirja är
iel sir rtt cl

!Pr-ider.ja s

.Ja sii skr
Ellanclssor
laclc låne r

l:1let. Al)da
tltD\,ltjat st

ranEiräkt, (

eg.n tiing.
Tångtå1

i t det ?illr
rn sårskil(
härrtning i

lans r-rittsli
att bä1rt:l t
n isr i (]rcv
Staandcll r
Killebäcks
slöt L:rnds
htilde crt I

r äncLr upp
företagas,,
uPPgång €

\ rkadc klz
grrrla räLt
nu som fc
ämne på
detta t\'ist(
bcslut upf
lemelrle fi

Ordning
lag i Gre
1.Omr
uppgåuE
hör'anrle
bor'lf(;r'l
sarnL cler

och dllf:r
lörhåller

Segelstorp iGr-evie socken och Biistad ncd
',13,4 och ,15,7 procent av hela inägonrarken.
A ancira siclan hlde både Scselstorp ocl.r
Båstud en bcrydande rr-eal utmark, rilkcn i
runda tal rnolslarade haiva arealcn irv hell
bvns nar-k, och på fiilaclen kan deL ha före-
kornrrrit båclc slåttcr och lör'tiikr för-atr ilka
nrångcleu focler. uncier r,interh:rlr,år.et. Högst
relatir,ar-cal ång nppr,isade bvama påarp i
\ästra Iirnrp och Algal:rg i Flors socken, clir
ornkrins sjuttio procerlt a\' iDägo[na utlaiorclc
ärrgsmark.

Bclirikuingstillr'äxt och crr nlaxintah tu-
n)'tEandc ar de riligåDsliga resrrrser|a, blarrd
irnnat gcnom uppoclling ar'ångsm:Lrk, ktnrde
leda till att balarrsen mellarr irker och ii.ns
rubbacles, med följd att uödselbrist rrppstocl
och zrvklstningcn rninsk:rclc. Denna obaiaus
kom att kr,ar-srri till 186(!ralet, cli "arrificielia
gi)clninesäntnen " börjadc anr.änclas och en
biiLtr-e nii-ingsbalans på åkcm kunclc tipp-
n ås.

Tång* - "tt ,oturkgt jordförbritrrings-

-.la heter Hans Erlancisson och befinner mej
ud.^ vicl norla strlrrdell fiir att r,åncla upp
tålg.Ja är ägale till gåren Ärgalag lenr, sorn
orJifattar 5/l]2 manLal. Då mit.r far-. Erland
Hansson. äsdc qåren Iör sisådiir-lernton år
sen skiftade li ågoma. \risser.ligen kostatlc
det pzi, men så hiir efier-åt årja ela' attja fick

Ioil

rrriua ägor-i l\'å skifren. Åkern liqser nrut
q.rrr rr ,', h irrrill tirrrr:.inqerr. .orn jro.l:rr
'ari, lru.t la, I rarearrj,,ren rir.arnlr,l lr:rr
jirg åsszi ktLnnat oclla Lrpp litc rrer-jor. \'is-
scrligcn har--jag koer, mel södscln rricker
r:liiligt och j;Lg iir clär-för anseligcn iltr hänra
hill liLa tåtre. Det har. höststorniat di seDaste
dasarna, s:r därför gickja upp ar-la, spiinclc
håstzrnta för ntijgabonnavitg-nen och i sakta
11a1' g1r, vi oss ivåg mot stranclcn.

- Här sti'rr ja nu och r'än tar på att solen gåf
rrpp för innau cless får.ja irrte börja lassa tåug.

Jzr har pa nc'j n.rirra rräskostör,lar en tröja ocl.r
min \'äsl lö1-.ler kommer bli både r,ått och
kallt. Eu bit ifrån nrej stzir nabol NIår1en
Sr,ensson som åsså passirr på att hämta t.ing
eftcrsom dcn Irar spolats upp p:i str-anclcn.
-{11a vi gårdigare får hiimta tiLne hiir på r,årar.r
allmlinniug, rnen inga från andra lrvar. Efter-
.nrrr harr korrrlÄr.r hir l.rr ir.rrr löri rrp1,,l.ir
t.;nqe'r :ir {L,nr tjL,, 1r'.t. rrrerr derr r.i, l,-r :r

Tabell 24. Tångä\jor längs norra Bjä.€-kusten.

Ili

T(,rke o( l, B.y.:,ln

Skogsärlgcrl
Höje,ral
Sr0rir oclr lilla Sal\i
Cäred. Sanrrcn. Fåhi och lcilt,n
Siuclen och Bössrn



r lisger ruDt
sonr jag slår
r -iarlilild har
mer j or-. Vis-
Cselri råcker
e;r lrI t liärntzr
t:t di scnaste
arla. spände
o och i sakta
1-

art.olen går
ja lassa tåne.
en tr'öja och
ide rå1t och
bon \Iår-ten
: halmta tång
la rtr'anden.
h:r pä våran
a br ar Efter-
!.n upp där
en r-äcll.er' åt

mcj me-. Nu går solcn upp och då måste.ja

skynna mej att drrga in etts6cke nrnl hästal:-

Da och \:ag..nen. Nu är dct bara att tzr g|epen,

spotta i nåvarna för'det iir tungt o- svilr hlir
mirn. Fö.st skaja lassa uPp dngcn en bit upp

på stranden och ja ger mej intc förräIr det
irlir cn redig hög. Sen kanja i godan ro köra

bem tången vartefter Lfter en förmiddas slit
körja nu hemåt, rnc' ett lass tång På \'agnen

o'nå..ja är himma blannarja tångcn rnc gö<1-

sel så att den nultnar. Efter ett par^veckor
spridcrja sen ud dcn Påjoren

Ja så skulle det ha kunnat läta om Harls

Erlandsson hade berättat om hur han häm-

tade tång vid Ängalags år'ia, Salvi, på 185(I

talet. Ändir sedau uredeltidcn har böndcrna
utn,vttjat stränderna 1ängs norra krrsten för
tångtäkt, dair i stort sett vaae b1'hade sitr

cgen tånEiä\ja.r:")

Tångtäkten var sir riktig på Bjärehalvött
att det åtrDinstone pir vissa ställen infirrdes
cn särskild orclningsstadga som reglerade
hrimtning av tång. I Torekov leclclc det till en

lång rättslig prövning av lilka som bade rätt
irtt haimta t?ing inorn bvns donäner Ffter cn

tvist i Grelic iir I854, angåendc' tångtäkt vid

straudeu utanför^ Segclstorps, Angelsbäcks,

Killebåckstorps, öllörs och Vasalts bvar, bc-

slöt Lanc'lshövdingezirllbetet alt "de som tjll-
lrötd, err I'r. linur ,i I'r. äqnr. lrrerrel .rrrnar\

r'år'rcla upp rångJ, clock 1inlle jcke sådant arbete

1'öretagas, ei heller tång alhätrtas före solens

uppgJäng eller cftel-strand. der tårlg inkom,

vrkade klagandelne volcla lid deras af rtr-

gamla rått bibehri))a, irelsr tången likasår'äl

nu som fbrdom lore duglig till gödslings

åmne pir clelas åkrar".1:L Sorn err Iöljd irr'

detta n'istemål och landshör'dingeänbetcts
bcslut uppr:ittade Öllör's bv år 1870 ctt.eg
lementc för hur tångtåkt skulle bcdrivas.""

Ordnings<tadga for rångtigr inom OIJöfs b1a-

lag i Grefvie socken
L Orn någol melllrn solens neclgång och

uppgång viinciel rrpp tårrg \'icl clen rill Ollöi
hijrandc strard eller eljcst undcr samma tid
bortlör tång, skell bilta 1ör-h\rrje l:rqs 6 R'lr
sanr dcn uppvänrla tången rala förverkacl
och lilllalla b)erl genlensirnlt, hvilket åf\'eD l'ir

förh:illardcr med böterla.

2. Onr någon srjäler tång rrr brmkc. sorn rrnder

loflig tid år uppvånd så skall han där fi';r h\'ar
je lass bilta 10 Rdr'., som tillfatler angil|aren
hällten och b-vcn endra hålftcn

3. C)m någon samnrallkastar tå gbrrnke vicl

strarrden, utan att cle mecl |agrl och lr"hrr
sarnmanförcs, såskall sådan tångvar:rllilken
som hetst riilhiirigbet.

.1. Om någon nedrifiel ellcr eljest fördcrflal
liirclesgården ernellan Ollöls och Killcbäcks
iolps allnänningar motstranden så skall han

som sådant gör biite 5 RcL: 1ör hvalie stäl1e

sori földerf\rats så llrYcket att åkdon der karr

framkourrna, jämtc ersätta skadarr De\se

biitcr skolx i likhcl uled cle öfrige tillfxlla b!

Tången blarrdades olta n.red gödsehr, sår'ida

nan inte körde en del av den di1-ekt ut På
åker n. där clen r^istzrcles ned med iu cler Tång

en an\,åncles som ettjordförbättringsmedel
och utgjorde en viktig kvå\'e- och mincrirl-
nårirtpJskälla för uragrur och sandiga jordar'

Jordmånen var till sin bcskaffenlret mvcket

olika i Bjäre här-ad. I friilnst Rebbclberga och

Barkåkra sockn:rr låg dcn lörhållandevis bör-

diga Ånplelholnsslätten Dock firn rrs i Bar-k

åkra och vicl Torekov oiruktbara fllgsandsom-
rådcn. På Hallanclsåsen och dess slullningar
\,ar malkerna Dlagrir och den sämstajorclen

bedönclcs som medelrnättig

Vad odlade man?
Till husbchov odladc rnan framför allt råg,

korrr, hau-e,linser, ärter, potirtis ocb lin, ziven

Tåbe 25. Viixtsläg som odlats på Bjin€halvön'

Viix$lag

Vidirt
ai:i:iri

Bontlböna
Lirtser
Porxtis
Bo\€te
Lin
lla,npa

K]ö\rr
TnnoL€j

t07

ilig
\ii, riil
Sornnat t åg

Vin terrig
Harre
Korn

T\'åradigt kon,
Scx, rdi$ korr
Blandkorn

llilsLletc

G !-



IIötlfie:, 1rått(lill ko) n o.h t ilrhlrft. 1)t! 1 nt tl^.\tL
ttrllo li0t) a(h !800-ttlt 1.

orr \':ixtslag som bovete, bonclbön:r hanrpe
och licker-också fii.ekom. Råg air-ett triljgar e

råxLslag ån rclc och var'onrnckt som br-ird
sricl, blarrd annat clå cn deg.. gjor-d på mjö1 av
clctra sädesslag låtel siejäsirs och alltsi kun
brkas tjll lirnpbrird. liksorn vctc. llågcn:ir-
anspr-irksliis, h:ilclie och r-elatilt okänslig liir'
1orla. Rriger år en kolsbcfi-trktar-c, "rrigcrl
nkcr'", rrcclan ör'r-iga sädcsslag lir- sjähbe{iuk-
t2u-e. Nlan skil;de på tle olika sJ:rg ar riig allt
eller säticl. Nlidsornrrlr-r'äg, :iver kallacl Jo
hanneslag, iåcltles pi hirgsonrrnar-cu ciclr
skrir-clacLes lor-st rriista sommilr. Höst- eilel-
vintcr-nig. siidclcs. sonr nzulnct säeer, på hiis-
ten och skiildacles unB..efiif sarntidjgt ll)ed
nr idsorJr rr rlli\ger l. I)cssir tr å nign'pcr- gav cr r

hirgr-c arkastning- lin lirr-r-iigen, sorn såcldes

och slirr-clades rlnder sarlrJr?1 år. Rligen clo-
rnirelacle pii de irstslc'rskl sliittcr-na och
Ir,.,I, I ; , r I r , 

' 
I l: r r r, l, \ i: : r n nrlreilr ire ,\er i

Skiin e. spcciell L pri lragla jortlar. ri' l(or-n r ar
rrneelär- jirrbirr-cliut nred r-åg i r,ikt och \'äi cle.

Al korrr finrs tlri slag. I)et sorn pri 1700 talet
och störlc dclcrr ar 1800 talct ocll:rclcs i Skzi

nc, på Ölancl och pir Ciotlancl lar n'år-aclig..t.

Det anr'äncles liamför allt till all giir:l mrlt,
fir bngcl ar chicka oclt irl. Ert kolrrrrrjölstleg

108
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ln, \iilt\\ltt! riig, Lat n rh htntrt - :rrt uo lrtltltl';rlulla

.jiser ir te. r'alför' clcrr liirnpligcn bakas ut till
ttLurrbr-iici. Halr-e lal dct minst r'är-clelirlla
säclcsslaget. I likl, vär'de och enelgiinnehåil
mols\ i1ril(le erl h lvrcturullr Lutgcfär' lriilftcr r

a\ eu kor-n cllcr-r'irg..tunnn. Liksom kor-nct
slicldc's hau-er på r'år'er. IIarle rqrpfattas ir'år'
licl soui fodcrsricl. rrcn llavl_c var clcri clorni
ncr-ancle br'ödsäclen i stor-a clelar- ar'\'istsle-
liee på 170(ltirlet or h rinrLr i bör jirr ;rr 1800
[1let- Dcu lla\r-csol-t sorrr frnrrfil-a]lt odlaclcs
fr-lrm till 1870 r'er-sa kallacl svenskhanc. Den
g!l\ ctt litt mjirl sorn r':rr bättr-e lrimpat lirr-
br-öd än senale itlfii|cl:r sorter. Jnle heller'
ha\'r'e Lanj:isas. rrlar bakades rrt till nLDn-
blotl.

Yctet lar ett kl ärande r'åxtslag och blev
inte alltlrän1 odht lört.ii de för'stir decei-
rr rrr,r rtrl, r IlrUO r.rl, r r1 ( t,lll q ,\ .ir ( l

irkaclc i onrlnttning uncler- 1600- och 1700-

Potatiscn hlir-stamrlar- ulspr-ungligcu frlirr

'\nclerna i Sr clamelikir och liircles ti11 liLrlopa
trrcler 1500 tzrlct. l'otzrtiscn intr-oclucr:rarlr:s i
Slcrig^c al Olof lluclbcck. soru pri 1650 talct
ocllacle lirten i l,lpsala botaniska tr'äclgiir-d.

Nlellan år'en 1730 och 1750 gjorcles liirsiik
urecl potrtisocllirrg pri flcla hill i Slerige.
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. :' ;rl\dekcfilla

l.irrni' skrir,er i retlogör-clsen fölsin skånska
r-csa 1749, alt folkct i Skäne var 'lickhågar"
:rtt sätta delrra lzixt. tr,knölen iir "just icke
ejorcl fiir dem, sorn hav:r iiverflöcl ar, säci". Ett
genolnbr'ott kom rrnder 1800-talets första
år'liouclcn, clå potatjscrr blev en åker-gr-öcla
cftcr att tidigar^e ht ocllats i o äclgårclar och
täppor och på åkcr-r'enar. Fn al ot-sakeltn Lill
ökacl oclling lar de höga spannmålspriserna
Lrrclel clcnna period.

l'.r Bjirelr,rlrörr i1111nfl111 gr.1rl, s por.,ri.r.r
tidigt. Nils Holmberg, som r,ar fiicld år'1801
i Pcrstorp i FLrvs socken, Itaf beriittiit atf de
''eamle" i sir tur hade berlittat för-holorrr,
:1ll då bvsdens sol(lalel-k(ill hem fi lin pom
urelska kriset (1756 1703), rncdfil-cle de
potatiskntjlirr. ll-aktens bclrrclcr- satte LDö,
larna i n:igot hörn på siua l'rkt-ar I)e rog loss
en pinne friin cn tt-äpinnahar\', slack lnccl
derlr.r lril iiorderr u, l1 ..r re.rr pur.rri. i

r,rrjt lr,.rl. 
'' 

P.r lx:t0 l.rl( r rer rr'r,l g, rr p,'raris-
odlineen tänrligcn utbreclcl p:i Bjär-ehahiirr.
I en boupptccknine liirr år 183,1, efier-:iga
rerr till ctt skatl enrsthzill i Håiarp, stod lnteck-
rlat i inlental.ieljstan t\,ti sr\.ken piirerlr Ilor
och tre lLurlor- potatis. T\,i p2iremyllor förc
kour ocksii sarrrnl iir i en boupptccknine
Iiän en eriltl i Hiiljarp. och lS3B hacle ctt
lrerrrrrratt i Karrrnr l' lrt.r III1I1I,'I 1',,r,rri..
.. A-tcr odlades ofta i inhäenlclcr-på tr-iidan.
Ar-tväxter har-clcn sårskilcla fördelen att cle
binclel kv:ivc l'r-ån IrLfterr. Är-tocllinseu fiir
dirmed cn gödslancle cffekt pä.jolderr. L)cls
odludc man gr-åår t, dct r,ill säga vnd li iclae
L.rllrrr f, 'derr rt, d-ls.:1 hll,rlrrir.r,irr, r.snn,
motsvaraf dllgcns kok- ellcr matärt.

Bovetc, sonr ulsltlurrgligcn korrrner ti:in
Clcntlalasien, fiirdcs ar, motrliolcl-na rill Frr-
ropa. Det odlaclcs l'ratnfcir allt pir rnaera jot dar
i SLåne. Ar, tle stärkelselika fnrkrelna siordc
rrrrLrl,i\l qr\ ..ul lol.r'l-, rill qr;,r.

Bruket att anlågga en klör,en'all lar bc
gr:insat. Dock skr-ir,er E.-fohnson i en artikel
om (]r'evic för-hunclr:r år'scdan. att \[ickels
Nils i Grcvic. sorr blukade hemnLarr rurrr
nler-ctt, redan clerr !rircle april 1867 szidde
klirver-och tirrrotcj. Sådcl av klör'cr firrekonr-
tret också i Sinalp.

(.ltsiiclet

På 1700-Lalct och i biirjan ar'1800-taler plo,
duceracle troligen g-årclen sitt cgct ursäde till
Iöljande år, men ibland erirölls nrtt uLsaiclc
genorn blteshandel i bvn, iiår'r all(ll-a blar-,
cllcr pir marklaclen i stan. r,ilket också ant\.ds
i Nils.Jönssorrs daebok. NilsJirnsson bnrkrcle
gårcleu Grelie I på % rnantal och fördc dae-
bok mcllan år-en l847 och 1873, dct vill säea
eftcr- las2r skifte som cenonför'de s år- I E.+4 i
(lret ie.

Ett cxempel på uts:idesrnälgcl är-hämtal
ur-Pehr Påhlssons dagbok. Pchr Påhlssorr.
som bnrkade helll))an numrner- ett i Sinal p,
Yistr-a Iienrlrs sockcn, förcle el cnkcl daqbok
blancl anuat angåencie såcld och skiird Lrrrc'lcr-

aren 1859 till 1883. ''t Dli hade Sinalp rcdan
geuornfiirt laea skiftc; det staclfästcs niint-
ligen rir 18.10.

I Nils.fönssons daebok arrgcs urså.les-
nängclerr för-olika skifierr och mecl h,jii\r al
dessa sifhor kan nliur skapa sig en bild över
rrrrr .rtrdel.r',rr ,1, ulikr v;irrsl;qr'rr rar"erlr
från år'till iir. Stirrst andel av utsiriet utgör
har,r-e, r'issa ir nästal 50 ploccrrt, rrecl:rrr
andrr år endast omkr-iltg ?0 ploccnt. l)e
fl csta stilrre viix*laeen uppt isar- samnta slora
ltaiation som hat'r'c, rncdan anclt it r'äxtslaq,
\L,rr h,,\'ete u, lr h.rmpa. lör-kurrrrrer' -r

Tabel 26. Utsädesmnngd enligt Pehr PåNssons dag-
bok fl.ån Sinarp i V:istra IGrups socken.

Ar clalLrir S:iclcle!,/saires

r 359 23.r
1.5

3ir
I2.:)
l{;.5
17.5

2l.i)
23.,-)

26.5
llt(i2 llir

20.i,
jI

I86.1 I8.5
r3&i 19.5

En tu )1t n.tn aint.]t t)tiitryd a1, t65 lik,; ol 
'hiifpn 

27,5
ot I 0 h.1l)l)a 1.6 Iit.t.

aen l)ilka! u1 till
in:i lrildefirlla
erclqiinnehåll
tn:ef:ir-h:iltten
L\.our kolnet
E'.1:]pf-:lttas i \'år
\?! ciell domi-

elar a\ \'åstsve-
b.rrjIn ar 1800-
ti r .Llh odladcs
':skhar re. Den
tre Lirnpat lör
e:, Intc helier
- :rt till tunn-

L.l.rg och blev
iör:ra decen-

lriirlg ar'ärter
i*t- oclr 1700-

-:nqligen li ån
ie. till Eulopa
l rcltrcerades i
Lpa 1(i50-ralet
Äka rr riclgård.
j, 'rcles filrsök
r.:ll i Si erise.

:

\',iren bi, -jådc'llc sk:ippor vita il1.r
T\li s[ippor porirris
Två Låppor cri:lrier

E. hah tunru ha\ re

ln hah ronr.r lra\r c
En skippa lirfri')
Fenr lappor linliii
ED sktippa r ii!.
FcDr skäppor poLxtis
En skippa NåråcligL Lor rl

-.

I r:)9



Tabe[ 27. Utsäde som fanns, enligr boupptecluingar, på gårdar i Bj?ire. såddes på I
de nå dag
och Pehr I

antecknats
Så- och

pa de två g
höskörden
rie och bet
fuamgår at
nolikt met
exempel k

tidig och
bmket red
sädde vårr
och hawer
r-ar våren
med årder
ågen sådr

den tortor
slutat förr
underlage
rerkar de
månaden.
materiale
man ha til.
ter fiån fle
:e som kar
garden Dji
en i Hallar

Södm slås n

Gård, mantalBy

20.31778 Salomonhög
16.3 1828 Karsror?
20.51831 Sikkiii8nary
15.,11834 Häijary

13.1 1836 Sinarp
8.1 1847 lGrstorp

11.3 1839 Drångstorp
16.21848 Satomonhög

29.9 1B4B Kalislorp

Skarte, 1,/B

Skatre,l/8
Skatte, 1/B
Skate l/4

Skarte, 1/8
Krono, 1,zB

Skarte,l/8
Utsockne ftälse

Skatrc,l/B

I tunna iig, 2 tunnor korn
I 1/2 tunna råg, 3 tunnor korn , I t/2 runna havre
I runna vincerråg, 3 tunnor korn, 1 tunna havre, I skäppa ärrer
3 tunnor Iåg, 5 tunnor korn, 3 runnor harre,4 skäpporårter,
3 tunnor potaris, I l,u 2 skäppa lin
2 tunnor av \.ärdera råg, kom och harre, 1/? runna ärter
? tunnor kom, 4 rrmnor hawe, 1 tunnavira årler,3 tunnor grååft,
12 tunnor poratis
I tunna råg, 2 tunnor korn, 1 ruDna havre, 6 kapper rrindsäd
2 l,/2 tunna råg, 5 runnor korn, b tunnor ha.!re, 1 runna ärrer
1 cunna potaris
I rne\arJ ndc år. gröda I0n: R.

Tabel 28. sådd och skörd på två Bj?ire€årdar. Gårdarna låg i Grevie respektive Sinarp och perioden omfattar 184?-
83.

Altivitet,/ gröda Period Aktivitet/ gröda

Vårbruket bö{ade
Crevie
Sinarp

Såddavårråg
crevie
Sinarp

Sådda av höstdg
Crevie
Sinarp

Skörd av råg
Grevie
Sinarp

Sådd av havre
crevie
Sinarp

Sådd av korn
Grer4e
Sinarp

14.3 23.1
8.3 - 29.4

maj
18.3 - 1i

2.9 - 9.11
22.8 - 22.10

juli augusri
31.7 - 31.8

Sådd av ärter
crevie
Sinarp

Sådd av lin
Crevie
Sinarp

Clrevie
Sinarp

Potatisen togs upp
crevie
Sinarp

Klöverrallel1 stogs

Grevie
Sinary

Höet sk6rdades
crevie
Sinary

6.4 - 20.5
10.4 - 12.5

?.5 - 26.5
maj

I0.1 - 23.5
lJ.4 - 25.5

14.9 16.10

21.6 - 2.9
juli

25.1 -

J.5 -
304 -

t3.6 -
2l.8

21.5
30.5

17.6
t.6

6.8

''ör 
Lråxhhg dår niLtt tio såtidetJi;retigget ang peioden me.t d,atun, onsåinb hfatbt ned nånad.

mycket 1åg men ganska konstant andel. Va-
riationen beror sannolikt på att olika skiften
lar olika storz. och elrersom NilsJönsson näs-
tan aldrig sådde samma gröda två år i rad på
samma skifte, så varierade utsädesmälgden.

En kålla för att få en inblick i vad för slags
urcäde man hade på gården och hur mycket
man hade sparat inför vårsådden är boupp-
teckningar. Det framgår av detta begränsade

110

stickprov, att alla gårdar odlade stråsäd, och
att utsädet under 1800,talet rarierade mellan
5 och 12 Yz tunnor, allt efter åkerarealens
storlek. Dessutom förekommer utsäde av
potatis, ärter och lin.r5t

Såtider och shörd
Det finns få uppgifter om når vårbruket
började samt når såden och öwiga värtslag



I :L::-..n.re,
bo':i,r.r

E =:::itrd

!ac1.1es på Bjårehalvön - de enda källorna år
cle nå dagböcker som förts av NilsJönsson
, )ch Pehr Påhlsson. Följande sådatum har
rrltecknats i dagböckerna.

Så- och skördetider stämmer väl överens
c:i de hå gårdarna. Det enda undantaget är.

höskör'clen, som lar jämförelsevis tidig i Grc-
rie och bendligt senare i Sinarp. Av siffrorna
ir anlgår att årsmånsvariationen är stor, san-
nolikt mest beroende på våderleken. Sorn
erempel kan nåmnas att år 1872 var våren
iidig och Pehr Påhlsson kunde börja vår-
rr-rket redan den åttonde mars i Sinary. Han
.aclde virrrågen så tidigt som den artonde
,rch havren den tremionde mars. I gengälcl
rar r'åren sen år 1862. Vårbruket startadc
nred årderärjning den $ugof'emte apr-il, rär-
ragen sådcles den tjugosjårte april, havren
'l-n lorrnrrde nraj or h vårhr uler \rl in te a\
.lrrtat lör|in drn tre io nd c maj. Även orn
underlaget för vissa räxtslag är bristlålligt, så
rerkar det som om maj var den stora så-
ntånaden. För att bedöma hut rcpresentativt
naterialet år fiir hela Bjärehalvön rnåste
nan ha tillgåne till en större mångd uppgif-
ter Il'ilr.r flcr sårdar. NIen en adekvatjåmförel-

'c som kan gör-as är nred förhållandenir på
qalclen Djäknebol, sorrr lig-uer i Torups sock-
en i Halland. Girrdsarkivet ornfatrar ett gan

ska stort bevarat material avseende såtider'.
Djäknebol var en ensädesgård, liksom går-
darna på Bjäre, och där såddes i regel r'år-
stråsäden i slutct av april och hela maj, det
vill såga under samma tid sorn på Bjårehah,.

Tröskning
Lår'rgt iu på 1800-talet tröskade man rlanu
ellt på logen. Redskapct var slagor och dct
var flera mannar, som turades om att "slå
säden". Torsten Söclerman berättar följande
fiån Rammsjö. "På mitt elfre år miiste.jag
sluta skolan. Och så var det att börja art med
min äldrc bror stå på logen och med slagzr
tröska hela gr^ödan. Vanligen började vi
tröskningen i oktober och höIl på därmed
till slutet il' februari." Detfinns få andra upp
gifter från Bjår:e, rnen Pchr Påhlsson, som
var åbo på en gård om 3/32 mantal i Sinarp,
ttppger i sin dagbok, att han år 1860 hade
tröskat fårdigt den tionde februar-i och 1865
den nionde 1'ebruari. Agnarna använcles till
lbder, medan råghalmen sparades rill tak-
tiickning.

Slåtter
Rcdan under vinter-n gjordcs slåtter-reclska,
pel klara 1ör användning. Lien slipadcs pir

r cfarlar I8-17

rc's:ai. och
lacc ltleililn
!e1-3ie ale n s

r u::.tde el

\ii::)fllket
E:',:-risl:rg .\äden slå: nLerl lie, rtifsas samnln och binds. (lichning at G. ,\ilfL)e tråhle, Kannakadenie .)

t
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Tabel29. Srickt

slipstenelt hcnrnt:r på gail-dclt. Föf brvlting
ar'lierl anvlirtde lltarr i no|clltistr.a Skåne lik
sorl i aDerainsardc delaI a! Hallartd och
Srruilzrncl en sri kallacl blvnctarla. I-inrri korn-
rncDterar liarnas urseerrdc pii sin I esa ntell2ln
i\neelholm och Skillinee är 1749r "l.ialra.
me(l rilket gråset irlsloss, \olo biicle hår'och
rluuol-stlides i Sk:ine, mest irvcralll. al sirr
ceen skaptrad och sär-skilcle iliål clcm, sont
bnrkas uplt i l:1n(let. \,arigeltorn slåtrerltalr
fick eir nrem rali ocit behrjvclc icke r id lar.t
slae böjl och stt-iicka kt-oppen'. I nordr'ästr.a
Skåue och iHallirnd hade stjrir-tollet tlzi
krraggar. sour satt pä olika sidor orn or-r'et.
Fanns r-is cllcr buskar-pir ängeu cllcr-slårter.-
m:ir-ken. skars clcssa av rrred en lisspiclc'I. R:if:
slln- sorn \:al- kr,inrrolrras sl:itten dskaP, rill-
relkadcs i går'dens huggehirs al cn dr-ärrg
-ll, r rrril,rlr.rt.lrrhhe.r' D, r.l.rq r.r qr;i., I

blcddes för-st ut på malkcn, dår det fick
tolka cn cllcr-:urnirn dag-, r'arefler clct lades

rL2

i stack - och fick torka r tte|lig^ar-e en ticl, föt-
atL sedan nrccl rrbelsvasn kör-as il på hirlof:
tct. I Sk:inc aulintlcs ibland el lröbil-. der
vill såsa cn kårra med r r'äspjrilor. och stiin
dare, rrctr p:i B-järchah iln rriimus höbrir.cri
ltirst i cn boLrpptecknirrg firin år 1849, cfter-
arliclnc :igur crr till ett utsocknes f(ilschcm-
rnur iSalornonhöa.

Djurhållningel
På 1800 talet liksom på I700 talct lar cljrLr
hålluirrsen elt viktigt kornplcment Lill r rixt
cidlinsen. Tilleåncerr pri beresDrar-k var- rela-
tivr god, medal vintenrttodlingcn lal derr
begr-änslrrclc läktor-tr zn,seende djurbcsätt-
trirrqerr..tor lef . ll,i.r, n," lr . r i'. rrrlrrr.rrrterr
(et1 kastr-crat hancljur al nötkr-catrir, efier.4
är-sålclcm benärnnt oxe) trtgjor-cle dlagcljtrr-,
rrötboskaperr gav mjölk och hudal sanrt f:iret
ull och kött. De lrirscljur-som fr)rckom på

LIJ,1,,I nj,

.l 1! 1778 Sal

il + 178{j Sal

l{i.l l79ti Sal

l;.1 1823 l).
1.1 I 1823 Dr
l1).: t 3:it sir

l:. I 183.1 Hr'

l?!r83.1 IIi

!r. Li 183'1 \i

I 1.3 1839 l)r
16.2 18.18 Sa

l.', L 1813 Ar
't351818 ll:
r;.1 18.t9 sir
rllr i l8.l!) Sl

R-järe flrrn g

r ilLa ett tu la

Nö I hrea.tttr
Det:ir er br-cr

rnötcr på Bj:
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Tabel 29. Stickprcv på boskapsförteckningar i bouppteckntugsprorokoll.

Bj;ilc hi (;år.1, mrnrrl Doskap

Skatte, I /{i
Skafic, l,/l
Lrhrse
Gätehus
Lnlise
Skrue. I/8

Skalre, 1// I

Skaue I /'.1

Skatte,27l2.t4

SkaLti:, i/3
UtsoLne liälse
Torp
Ttr p

rjc, i,.,r.

i h,rl, ri

rir dei
:h:lerl-
öb, rlel
9- alicr
!€henr-

k\iglL
1?it, I ga'
gi'

:l.l2l7t8 S.rlonlonhög
3..1 I tsr:j Salomonhi;g

!ij.11796 Sal<rrronhilg
27.1l82ll I)r:irrgrsrorP
l:..1 I ll23 l)rångstorp
!{).5 I831 Si,rarp

l5..1 183.1 Fl:iliary

12.9 1331 Hålarp

9.ii 183.t Ni;tr.

I L3 1839 Ddngstorp
16.2I8.18 Salon,onhilg
l5.l 18.18 Axelst('p
23.5 13.18 Hålarp
I7..1 1319 Sinarp
30.5I8.19 S:rlonronl,ög

slo c(l följa, I srur. 2 kor 2 k\'igor I kah: I 1?ir'. I g:is

håst. I sto. 3 stutrr, 3 kor. I krh:5l:ir. lhnrnr.2slin

2 sr(nr, 3 lort 2 L\igort I ka] :-r iår: 1 lannn,2 s\jn, 2 giiss,

I gåsslingar
2 håslar. 1 1i:;1, .l kor, 3 stutar, 3 kligor, 2 kal\art l3 f:ii .l lanlm.
I sugg^. :l grisår I gns, .1 gä\slnrgar
? sron o.h en folsing, .1 kor 1 k\'igort I krht 3 srlrt.ut l3 lir o( h

lvra lalnln, I srLgila orh 3 grilar s:lDlr I g:'rs ntdl '1 g:isslirgar.
3 h:i!tar, I tjur, I srlrt. 4 kort , l\igor 2 kah ar', 31år'. I lamm,
I su'.aAa nre.l 5 gt.isru

2 haslar, 1 ko, I kligir, I fir nrcd lilmm
h;ist,2kor,2fir
hä\r,2lor I fi,. Ibagge, Igås
fä, nred lamm

Insa.ljur.
2 h:istar. :l lolr 2 krhtrr, 2 fiir ncrl larnrr, 1 sussa lnecl :l s,isar.
2 giiss

rr d-irrr
I rart

ar reli-
ai den
be.äir-
ilutelt

Fher +
lgdjrrr.
tt Far et
on pii

Bj iire |-amgår av boupptcckningarna, av
vilkzr ctt urval visas i tabell 29.

Nötkreatur
Dct lir en brokig samling- fäkleirtur, sorr rnan
rröter på Bjäres betesrrarker undcr 1700-

och början a\' 1800-talet. \Ian träffar på err
röd ko, som betecknas son) röclbrokig eller
röddra€ien, en svart ko i form av slarthjil-
mad, svartrvgget eller svartbrokig, lnen ocL-
sii ibland cn vit eller^ gnl ko.'6" I Svdsverige
lanns den sm:il:indskr rasen och clcn skirrr

ll3



ska. alen senaae var'der) lnest stor'\!\lla. Dc
biiLLre cljLrrert ur dcssa tvri svdsvcnska l-ascr
.rrtrrm.ut[ör d, . iblrrttd rtr, lcr I'etritrrnirrqerr
hcrrgrirdsrascn. Bjrircs r-irclblokiga kor- till-
hil-cle sannolikt den så kallade liiclltrtLnir
he r-r-går'clsrase n. Iincler ticligL 1800-tal fanrrs
srnri besiiltrirgal uv sr,art och litbrokiga l:ig-
I;rr,I.r,.r.' r iSrrl.r, ri1e. Lte.s rrr.l'rrrr q ir
Ncclcr-lzindcrna, noldt,åstla T\'sLlancl och Jr'1-
lancl. Tr-oligen tillbörde de svartlrlokigir
korna på Rj:ire clelrna las. Dc gula korna
haclc kanskc cgenskaper fiån den gtrlbr-olira
. r.rl. rrl.r dserr Frrli,:r 1,.u1,1'r,, lrrirr{:rr rr:r

r,ar- clock giir-d:u-nas besättning:rr oli:r blau-
,l.rile. Lrerrrlelri. lrr.r,,d l,-..itrrinj, rr rrr

l77E pri skaLterrLsLh:lllct rrurnmcr 4 i Salo
morrhirg, iigd a! Slen Tor'lielsson, ar.en r'öd-
br-okiil- och cn smr-thj:ilmad ko. en r'öclbr okig
stut och en kriga, samt en s\iutbrokig kah. Lil

Nils Peter-(llrristoflersson, sorn var libo på
sl:rtLer-tLsthiill nrulurer' 3 onr 1/ll2 mantal i
br,n Dr-zirrgstor-p, hacle en r'örlblokig Lo, eu
gul ko och en röd kviga, sonr p:i 1830 talct
gick p:i bete i Sinarpsdalcn. l':r 18,10-talet
br-Lrkade 

-f 
irns Johzursson skatterLlsthållel

llulllmLil- 1 i lirlstorp, och i hans laclLrgåt ds-
liingu fanns e11 par o\ar-, cn lit och n'ir rircla
1,,r., rr I'r,'Li1 I r ie.r. err hlr nr lr-r rirr.

I en interlering ar'it]:iDcl :utuat bosknltcns
.r"rl, l:ir la l ; rpl,.l,,r.r,l' . d, r g( n, 'nr:nil-
liga antalct f:ilircatur- r'ara 7,.'r kor per gård i
Balkåkra socken, 7,ll i Hjår'nar1och 5,4 i \/rist
r-a Iianrp. 'i: Baseral p?l etl sticklJrov ll bo
uppteckningrr ii:Ln Greric och \'åstr-a l(.ar-up
r,rri, .r' ,rlt.rlr ' fril lr .rtrrr irrklrr.irr rrrrutrÄt

It:rrr n.r til. t''l\ per e.rrd. merIe t--err,,rr. rtt
på cilka fenr. Alen gatelllrsmlin oclt torllalc
haclc i r-cgcl cn ko.

\'ljiilkhushållningen lar- huvrLclslLligen
ilrikt:Ld på h usbehovskorrsulition. Unclcr
vintcrhirh ?ir-ct var rrrjiilkprocluktionen 1åg på
gr-und av den knappa trtfod.iugen ocll r,ick
tc ofia inte eus till husbehor I de bättr-e be-
såttninsalna på 1700-t:1ie1 ktrnde en ko:ir.
ligen nr.jtilka 000 kg, rnen i rri:ilga fall rör'clc
cleL sig orl 100-500 kg. I'ir slutct ar' 1800 talct
ökadc intr-cssct {irr m jiilkprocluktion. Tack
lar-e en målinr-iktad alel, ör'ergång fi-ån na-
r Lrrr,ere till r all ot lr rl.lr rr rrd L.irrr c r rrrrr r rrr

I 1.1

fodr-ins ökade produktiviteten hos kon till
I 000-l 500 kg per'årrlj'r I slutet av århuncl-
r-adeL inr'åttirclcs nrcljelier; blald arrnat i Skiil
delriker, Förslil och Västra Itlrr-up, för för-

sriljnirrg av mjirlk, smör-och ost.
Nöthår- anr'åncle man till hästliltar elier-

som clel ansiigs larir rnlcket slilstarkt, och
soD) tiitui gsrncclcl. Nöthår anr'ändcs n:im
liscn som cL-ir,ämne för- tätning mellan lig-
g-ancle plankvågear'. Ofi ast erh öl l s n ö1hår-e t
liån garverier, neD det tilh'arrtogs ocksi i
ladugirrclen. En bonde i Ho\, lär ha anv.inl
tagel och svillrår lör til)r'elkrrinu av tjudcr-.r'1

På Bjär-chah,iin utujorrlc korna tillsam-
mans med i'rvrie bosLap en ekonornjsk lill
gång, solr ibl:rncl val betldrncle. OlaJöns
rorr..,,m rrrl,,l,lclr 2rrlnr,i lt.ll. rar iqare
till ctt sletter-usthåIl på l/8 mantal i Sinarp.
Viistla liu-ups socken. Vid botrpptecknirgen
r,är-clelades en h;ist till 33 rikscl:rler' I6 skil
ling, en ko till 16 r-iksclaler 32 skillirrg. Hcla
harrs cljur-bcs:ittnins r'ärder:rdes till IOlJ riks-
dzrler- och l2 slilli n g. .fön s Johanrson allccl
den sjitte clecembcr- 1846 och cficr-liinnacle
iiuk:rr IJolla I'crsclottcr- och l\'ra barn. Han
vlrr iisare till ett skattehemman på l/8 miru-
tal i Ku sLor-p ocb ctt kr-onorusth:ill pii 11/6,1
rrraDtal iSinarp. I borrppteckn ingen efier'
honorr rär'cleLacles en gLrl hiist till 33 r-iks
daler-oclr ella skilline, ctt p:u o\zu till lilia
rnlckct, cn lit och en r-ild ko till sexton riks-
daler-r'aldera och en tjrrr till tio r-iLsdaler.
Sam manlagt viilclelircles lr irus bosLirJr till
li r'lionio r iksclalcr och alla harrs tillgångar
till Lr'åh uu clrlni ttio tr':i r-iksdalcr-. Niir Bolla
Pcrsdottcr avlecl clen 3l januar.i lil.18 i Ka.s-
tor-p r,är-cleracles i botrppteckuirrger ett par
o\ar till 50 riksdalcr, frra kor till 25 riksdaler'
\ilrdcr-a och cn k:rh'till 5 riksdaler-. Samrnan-
lag*t rrppeick r':irclel av boskapen till 275 och
rillga rq.r'rr.r tillltj-ri rils,l.rl, r. l'r.r.l.rrr.ir urrr

viirdct pi hästar och kor-har-stigit {rån slrrtet
a\ 1700-talet till uritterr a\' 1800 ttlct: Dct
uppskattacle r,är-det i bouppteckningar- har-

.jrimfirr-ts med penningr'ärdets öknints-.r'j:' Ett
av problenren har r.alil att värdet på fler-a
cljrrr har aneirits tillsarnnrans i rnånga boupp-
', , I rrirrg:rr. r:rr [i,r rrrrd, rl.rs, r .;r r mrn{r:r
1aget. NIcn tendensen är- cnn dig. \rär-clet på

\101t101i1
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\ch unrun n 1t39.1

båcie kor och hristilr valicrru a\se\'å.I. sanno-
likt bcr-ocnclc pii djulels ålcler och clå clct
e:il1er kor mjö1kp|odrLktioDcD. \'arkcn häst
eller ko har ökat i viir-clc uurn cli-t rrppskat-
tadc nirclct lir-i gr-ola .lra3.' (letsarrrnrir 1790
sorr 18.4!).

I;år oth getltr
,\r- l3l 7 r'ille Lronau kaltlågsl fiirhilllunclcne
i Bjrirc hrir-acl llån cl rnilitår's1r iltegisk ut-
giingspunkt. Blancl:rruat irn cntcradc nlan
rrrlslre.t.'rr,l. L r r' r l r r . . l 

' 
, 1 1 1 1 1 ; 1 

' . , , ' lr r.i;. rrr,r.
slluidilr d. Lippgiltct-na r'isar- a1t prakriskt tilgel
varjc B^1ir(l pri tsjärc hade 1ilr, och nreclellrlcL
liir- dc tr-e inr'enlert(le sockltill lll Hjiirnar-1t,
Brr-kakr-:r och \':istr I Tialup lar 8,5 liir' pcr-

Bår'dri'
Dcttr ril ctt bet\dligt hiig|e lrL.!l iin vaal

som liamgår a\ de boupptccklrillgar. s()nr

risrts i tlbcllcn ovlin. Ols:rken är rrollgen illl
dc 11csta bouppteckningalna iir Ii åt r jirrruar-i
l ill m:1rs ocll sliledcs \ isrlr antllct f:ir solrl
\ilrI' ||lIjL,dr',rr.. R,,lrrr i,le r 're'l rirrrirrl ,rr

I{r-istianstacls lån. sorn sjordes irr 1762, angcs
clct att i lirrckrx samt Båslad för'elom bå(le
sp?ulska och inhenskl liir: I)eL sparrskl fiir e1

h:rcle lärgr-e svans air det inhcmslia och var-

alllid \ ilulligt. r';i

En lacL sch:iler-iel anlacles ninrlieen på
I7(Xltaler. och fii att lefirrrler:r fårskotsclrr

irnpor-tcraclc rr?ur cngelska och spanska l:ir.
Dct r,isadc si-- dock att de irrporlerade laser.
na inte tl'ilde det svellka klirrratct och clcss

Lrtorrr lradc stör-r-c kr-:n på Iodcr än de svens-

ka ilir-cn. De gav rrll, Lijtt och lrLrclal rucl
hacle i älch e ticl ocks:i betvclclsc sour rr!iilli
cljrrr.r1;s På Bjiir ehalviru klipptcs fur-cn under-
scnliu en, \'rlnligen i maj rrånacl, och ilutirrs
lone pii eu clel glirclltr ocksiL urrclcr-hiistcn.
Nlan:rnsirg nimligen att hijstullen vilr bist,
cltcasollr fir'en ficL gi Lrle rnrder sollurllr
halr':iret oclt sorrrrtlrr'bctct gar clr rclliu_c och
Lriittrc trll lin lintcln i dcn olia smutsiga lår-
klittcri. l':ir-som un.lcr lliren sklrlle lamm:1
togs ibl:rnd in istrrgan, och ciår fick larrrrrrctr
slanDa lills ale tlilcle krlal] ute ifiir-husct cllcr'
ktLucle sliippas ut p:i iingcrr cllcr i hagen.L';r'

Ullcn h:icle stol betlclelse, clå clerr r iilclcs
ti11r'lletlgel av r.ilLr lilLerkläclerua tilhc ia
cles. L)r'cr-skott al ull såldcs pa marknaden.
Dcn ull sonr inte såldes rrtan sLtllle arrviinclas
lirr-eset bnrl rniiste kirlchs. Pii 1870 talct
gr uncladcs Dalii ullspinncr-i, bcl:ieet när'a Bå-

sracl, och clå ansåg de ileslr att det var biidc
billigarc och bzittrc att lirta spinner-iet kar-cla

tullcn.
I r der lirrrr-r.rler herlre'.r err l.'rrrl,arri rrror

geiavel iSkiine, \'ilLel r-esrrlleiade ietl förbucl
i1Ll hi-rlLr gcttcr utorrr i skogsbvgdcrr. !'iiljakt
lig^cn r,ar g'.e ta\'ehr zr,liten omlattning.. i Skåne

lt5
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Tabell 30. -{Dtalet djnr i tre Biäre-sockiar enli,:t en inventer;ns son eiordes äv k.onan är 1817.
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32:J

!r.l
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och huvlrdsakligen koucerrtrc|acl till (iöinge-
br gdcn.ri

Sui.n

ÅrrrLL liirrgr irr pri 1800 talct bcclrels slinskör-
scl cnclast firr- hnslleho\'. .let rill slis-a L)r köL
tets skr rll. Skogssr ir el \ i1r iairgc viir cncl:i slill

|(1

las, tnen ploc'lulitiriteten lar dock lag. I Nolcl-
nistcrlopa och på.Jr1lrrrrl firrris pri 1700 och
l9/)ll lri, |'le lal:ur. d( -.1 I|...\\|||, ..,,|||
genolr Lolsrlirlgal Drccl 2urdril rasel gal upp-
hor till clcrr slcnska lanlr'asen.riL

\ boupptecknirgalnI kln uarr s)rrLa sig
tiil att svinskirtsell rar ltctr,cliurcLc pui Bjlir-c



) ,tn Sktl nes

, /tn lLt olii.
. :,ttlhop c;

halr,ön. Llndcr sonlrnal halvåret gick sr,irren

rLle, som de andr:l djuren, men innaD cle

slaipptes rlt måstc dc riugas. \Iair läste en
riug i nosen 1ör-att clc inte skrrlle biika upp

.jordcll ulirn låta nöja sig mcd rad sol,- fanns
på rrarlicrr. I Argelsbäcks trlorclning fiån iir
llla.r"rder i n.l . r ir . r . l r r r , Ie r r r, , r r r i n t , t itr!
.,r \rna .\ in p,' lrrn. rill..irr 1.r.,1 . r.,rr :nÄ I

har srriålt pliktar åtta skilling. I Salornonhiigs
bvordning friin 17ti8 slår det bland arrtrat alt
bvarnännen skall r-inga sir)a slin jnnan dc
sl:ipps irr i r'årgen.

Antal djur i Bj tire:ochnarnd
Enligt dcn iri\ cnlering soln gjorclcs a\, kl'o-
ran år l8l 7 hnns det i R:rrkåkra och Vlistra
Iiartrps socknar-248 rcspcktivc 599 håstar',
lilkct sktLlle motsvar-a ett genotrtslrjtt på 2,+
snckcn pel gå.d-ri! Ett genomsnitt pii lite
irver tvri hästar pel går d stärnmer ganska lril
ör'erens nred boupptecknin galttas boskzrps

listor-, där- antalet hästar pcr- går'cl var-ielar
1'r-ån cn till tre.

Llnder 186(ltalct skccldc en ökrd uppföd
ning ar' huscljLrr, r,ilket till stor dcl möjliggjor.
cles genom att klör'erodlirgen i')kade och att
clir-mcd höskör-den blev r-ikligare och Lvali-
L.jri\ r 

"Jrll 
i . D, r',r;.irr rr,r irrrrel,at .tt .tUt tr

iirr1al djur kunclc !intelfodr^as. Samtidist
.k, d,l, ucl'.r err lörl,:it tt inS :rr,Jjur rn.'t.r ia-

let och irrte D)jnst gällde detla hästa\'eln. På

flela störrc cgcndomal stod hingstar till för-
fogande lör bctrickrrirrg. Sålrurda stod clet i
eu diitjda annons irtt "Hingsten Turbau ståtr

till bctiickniug å Rebbelberg-a Kungsgård
nor en d\till,rl ( ll lrr'rrl,r lralle löt v.rt:r'.tu.

sorn blir dräktigt samt 50 öre till fbderm:rr
sken".

Trots r,issa bakslag, soni missräxtirrct 1868,

clii sornnarbetet var- knappt och vinlerfbdrct
inte mots\,aracle hållien av det no|maia.
kunde rran pa I870{alct siilja husdjur necl
gocl ltrrtjänst. I exempelvis Helsingör hölls
clet regelbundet kleatrtrsmarknader, diir'
Bjrirebönderna kuncle sälja sitt ör,er-skott av

hästal och kor År 1870 rnppolterades det
fiän Hjärnarp oclr Tåstarp, att ctt stort antal
kreatur hadc ?r\rytttats i Danmark, diir pri-

sern:r \,ar högre ån i Skåne. För en hist be-

tirlacLes ll00-10[]0 kr, filr ett par oxar'300-'t00
kr oclr fiir en ko upp til) ?00 krrin Dctta skuJl

drijrirnfiiras rnecl priscr-ua i Bjåre cl:ir-clct onr
kring 1870 betalaclcs 250 Rdr fiir en g..od

ar-betshäst, 150 Rclr 1ör en oxe och 100 Rdr
flx en m jö1kko.

Hur slar u,at dj'u,rbesättnirLgen ?

Det år tämligcn sr'år'l att finna upllgiftcr ortl
besrittningarnas storlck pii giit dsnir'å, medarr
statistik på socken- eller distriktsrriv:i år ltir-
hållaoclevis ranlig. I Ltndshövdingerimbctcts
rdfpurl( r .rr lE2r rr11'1,.:rll -rr lrrrrrrrdr i

Bara socken ll'stc ungefår'ligen åttil h1isti1l,

fyTa pa| oxar, toh, kor, tolv ungkreatur och

!ugo f:ir-.rrrI Tonrps sockcn angel Bexell att
på en vanlig giircL orn % rr-rantal firtns år'

l8I7-1819 ctt pr| dr-agorat nå kor, ctt par

unskreatur och scx ti)) åtta 1år'.Lti Pir Dj:iknc
bol, en llalJandsgård på 1/6 mantal, anndcr
de sporaclisku uppgifter-na att rnurl hiillil en
ti It\,r lr;.tJt: l( L,,' -tl1'.rr rtrrqtt;t.., r, .jrr
fiir och lika många slin.r;" Orn man jårn{or
dcssa Lrppgifier med bcsiittrrinpJen på två
B-jår-egirrclar a! storleken I/'1 mantal i les-
pektive IIäljarps b,v och Salomonhirg (sc ta

bell 29 ovan) så flnner man att de alla har
ungelär lika stor dj ur besiiLtn ing. Cårdcn i
Salorlouhcigl på l/6 manurl, som visas i Label

len, har nirgot liirre 1år och sakrrlr svin. \'
de få uppgiftcrua år det svårt att dra niigr a
siikra slutsatseq men det ve.kar som att Bjair-c

3ird.r"r.r lrar ert dirt t h, 'i ttn ire \nm;r i p.t

ritet rned normalgårdcn i Skåne och Hal
1and.

Fäladsmarkens utnyttiande
som betesmark
Inrran skitieua genomfördes rttgjorrle r rtmar
ken eller filader allmänningar, vilka under
lzing Lid Lrtn,vr!ades sorn eIr gemens:rm hcr.'i
mark. I sirrrrband nred skiftena delacles ut-
marken upp; det fö1sta skiftct gjoldes i Van-
tinee år 1770 och clet sista i Segclstorp 1837.

På utr-nal ken 1åg också Lorvmossarna, sorn
.ircn rrnrl-r 1;rtttt-|21, trat rn riLtiq resurs.
medan dct clår'emot praktiskt taget inte fanns

---< -.1q. I \or ci-

s :-. I 70ll och
::'.r irret. sorr
:,.c] g:1\'llPP-

::: ,n slLlta sig
::..c pri Bjäre-

I

1,u



Tabell3l. IördelDingen mellan inägor och utmark i fem byar.

tsr b:i8(,r L'trr:rrk SLrmma

Biisted
J'ii.up
Dmrlgstori)
Seg.lsrorp

J?2

lll2ll
1832

1835

1339

I l0:27
.191:2!)

i62:04
203:1:]
355:26

2!),.1
.19,3

53,6
:,1 .3
11,9

26r;:l I
503:23
,186:03

1!3:01
.l9l:l 9

70,5
50,6
,16.'l

,18,7

57.9

376:0li
995:20

I i1.18:07

396:11
8-17,13

Afttll.n in ang^, 1itun uLhupflrnl )2kulfhntt ntst)nfto tt nknd.

Dågon större sammlrnhängande skog. Fa)r^-

utorrr Lofvmoss?lr bestod vegetationell pzi

Lrtmarken vanligeD a! fäladsmark, dcL \'ill
siiga g..rzished mcd inslag av buskar och t js,

s?unt av kail'r, firkthcdal och ljungJbedar-

Förhållandel mellan a,?dlen au in{igor
och utmdrk
Så l:inge som grirden bmkades På traditio
lellt s:itt virr det riktigt att vidmakthålla ba-

lansen mcllan åkern, inågoängen, som rrlesl

slåttrades ii;r att vinterhö skullc biirgas, och
utmarkers bete. Följaktli!lcr) var utnar:ken
lbr-darande bell clelscfull trndcr fi'rrsta halvirn
:rr' 1800-ta1ct. rrren arealen \'a1iel_adc ä\'se\'är-t

fi ån ix'till b1. De t lar ocksri firllet mccl fiirhål
landet mcllarr inägorna och rrtmarkcll.rt;

I foreLor rr{lrrrde Illrrnr'Len.jrrrti,'-rr
plocent av hela ar-calen, beroelrde På att der)

sandigr, rnagr-a jorden r'ar o1åniplig zrtl bt-uka

,rtm ikerma
r iga byalnir
Segelstorp)

-anrmanl?1g(
iBuistacl. r'tt

hacle en aret

che. I samba

br-uket och ,

korr alltn-re
kontrai<t ö

;rkern, li-ån
.1{odeLtn llI
dctta På utn
lacl. Under
Llmlalkcn a

betesntark.

Vad Jinns
ftiladsmar
Bctes och i
?i. r'esultat€
rittl tnalkat
f'ör'åndrilg
ning, och f
k:r cller' ök
(llikir artc
ocb tolerirt
och klirnat
krrr't crtsför

ogiidslnd tt

2001 . )

lr3
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som åkermark. Nlotsvalande sillra för de ör'
riqa l,lartra rari.radt rrrelldrr -';9 

PlL" crrl

SeqeL.torp) orlr lti.4 1'rnr etrt rP:rarPt L)en

surrmillllagda arcalen \'a. störsl i Påarp och

i lJisr,r'1, m, 'l,rn fnrekur o, h T)r:ilq.torp
hacle en rreal, som var betl--.dtig,-t urvckct min

dle. I sanband nred mekaniseringen aljord-
bruket och ör'er-grin€i till roterande lii).tfö!d
kom alltrner-utmark att odias trPP. I B-jaire

konLrakt ökade dcrr uppocllade rll:rrkerr '

likern. f'rån iltt nlots\lll^a'16 proccrtt a\. hela

ägodelcn år 1870 till 67 plocent år' 1920, och

cletta på utniarkcns ocll inägoåugcns bckost

nad. LInder slutet a\' 1800-talet kom säledes

utmarkcn att alltmcr-rninska i betYdelse sonl

betcsmat-k.

Vad.finns kuar au I700- oth 1S00-lalels
fciladsmark?
'g.t.= r, t'.l,rrtrr'm:.rler\otn li {-l del'r i'llrg

år'rcsultaten av en lzinglarig här'd Fiir-iincl

r-ad mzr.kan\'ändnins lcdel niislarl allticl till
lJral'drir'grr ireg, t tti.trerr' atl',:jmm rl':;ll
ning, och fr:ekr'ctrsg11 11\'' gn 1i55 :rr-1 lr; n rnills

La eller'öka bcr-oendc pri lidtagna iitgär-cler
(ll jka arler l.ral olika konkut-r ensför'rttiiga
och tolenrnsen mot förånch irlgar- i j ol-thnån

och klitrtat valjet-at-. Artct: som har liten korl-

kurlenslör'måga, mcn sorl tolercra. bcte och

slåtter-. kommel att snabbl försvinna om här'
clen upphör och bioloPcl växer igen. ArL-

szunmansiittningetr kan således återspegla clc:

ltirhållanclen soru riider och har rått på cn

viss \,iixtp1a1s alseendc olikt ekologiska fak

to1-cr-. Arter som ur ett historiskr perspcLti!
Irar lralt 'in L,Plinl rln li;trL(rrrr'l itrnrlilrir'
korrrinucr-lipJt hzivdaclc betcs- ellcr slåtterrnar'

ker är a\, störsf intressc Ekstarn ocll Forshed
( I997) har klassificerat dessa artcr- i olika
grtlPPcr beroeDde På dcras korlkrrrr-ensli;r-
rnåga.

De betes- och s1åtterQfrlnade artclna kau

grupperas rned avsecttcle på der-as för-någa

att klara a\, olika hiivclfomier'
(lräsnrarksalLer sorn rtlcler lång tid r-tlxit

i gamlii L)Per a\'ängat och sour gl nnas vicl

åtelkourrnaucic s1ätter !-xenrpel på incli-

katol-\':i\ter fiit garnla sliitlenrtat l<ct :ir
nirttviol, svinrot, clarrgräs och stagg.

- I\ettfot, iordlistcl, bruclbröcl och kaurrix-

ing är-all:r exernpcl på ilr(er sonr Lln'ler
lårrg ricl förekornmit i fi-amliir- a)lt garnlir

tl pcl_ i1\' bctesm:rl ker och sorn 'il \'å1 2rrl

passacle rill ctl intcDsirt betc.

- f l.,'rrr u' l [ .rr lel -,'n I'ildrr ree, I rtin-

nen iil dl'riirrnisk, \'illicl inncbir-rll artcr

minskal eller-ökar i fieklens i tlkt mecl att

olika ornliir-ldsfaktorcr änclt-as. Lirsbt-:ikctr,

lr )t di, tlt hltutlliin.\l)e(1
1,iixl,]r, tanl littn u Jinn.t
lntt lå liilatltttnrh iit
lullfol0r. sou hiit litttt.i ltti
oli(Lslnd 1a)I i Sirtntls'
leltn.( lito: II(; lL)t)t. )

l](l



kattfot, r år'r,icker- och zingsliol tillhör' elt
grupp lrtcr sorn l)rlckel snabbt tliusk:u i
rnångcl eller-som helt fijrsvinnel vicl ute-
hlilen h ilrl.
Be tesmar-ksväxtcr har olika konkrLrrens-
firrrrråga i olika biotopcr blancl arrrrat be-
rocrrcle pri kr'år'etilleång. En de1 ar-tcr-kart
bara växa och koukrn lera på kr'är'er-ika
vrixtplatseq medan anc'lra för'edrar kvire-
fattiga Driljöer. Det vackra.jungfruline t
cxempellis föreclral vålhär'dacle, kr'är'cfat
tiga rniljircr, och oru här'deo upphör eller
växtplatsen gödslas kommer-dct att starkt
rninska i anal för'att efier-ett par år helt
för'svinna. Andra artcr glrrrrits al en gocl
hvrivctillgång, exempeh'is de bredblacliga
gräsen hurrcläxing och knrlharre samt
iir'ter som nässla. hunclkex ocb rrr:rskr_os.

Nlecl detta resonemang som b:rkgruncl sktrlle
läladsnlu k av ålcleldomlig kalaktär, som pra
tiskt tegct :rldriSi göclslats, kår'rnetecknas ar,

en vegerarion beståcndc av cn rik ocir rlrrie-
rad flolir, en biologisk mångfald ncd ett
slorl inslag:t\,artel sor-l] gvnrlas a! hete, en
l.riig anclel indikatonrixtcr fijr lårrgvar ig härcl,

mcn få alter solr grrrnas av hirg kr,ävcnivii.
Dagens läladsm:rrk har i störte eller mindre
grad firriindrars på eruncl ar,människrns pri-

verkan undcr iuhunclradeo - trtebliven hävd
''rl I iqer rvirttinu.urrr [ul jd. I'e.1,,q 1 

j I 1q. I 1p1,-

odlirrg och konstgödsling :ir några av dc firk-
torcr son irrverkat på fäladsmarkens utsccnde
och förekomst. \Ien trots clenna pår'erkan
finns det på Bjlirchrh'örr irrtrtrr olnr'åclen al
fiiladsnark sorn h:rr bc\,ir?rt en ålder'dornlig
karaktär. Ett exempel utgör betesmark på
Sirarpsdalcls norlsicla.rts (-)rrriclet liggcr pir
båda sidor om giränsen mellan Grcvics och
Våstra Iiarlps socknal och har tillhört Salo
monhögs respektive Dräng..storps b,vitr^s rtt-
nrark. På en rta ar, litc mer iin lre hektar linns
''e.ter ar dcn q.rmla l;l;d.mar l, n. \onr r.'r il
en clcl:u, ett srråskaligt odlilgslandskap. I
den r'åstra delen av området finns trc forn-
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Några bevarade onråden med fiiladsmark av
ålderdon ig karaktär

Glevie socken

Sillarpsdalcn
Lltmark till Drängstorps och Srlcrmonhögs
byar-: be)ägen 600-700 rn s,rdväst om Sinarp.

Flintal-vcke
Belåget900 n ONO Böskestorp och tillltijrde
förr Killcröds utrnark.

Glevie åsar
Tillhörde utlnarken till Killcbäckstolp och
,,\ngelsbäcks blar.

Yas:rltheclerr
Söder o1n Glimmilrge pla11tering, gemensam
uLmark Liilhörande Vasalts bv.

\iästra K.?r'ups socken

EneIälad
,\ ned gravhögar;500 m N\i Dona\ägkorset
i Drängsrorps by

Påarps utmalk
Kustheden 200 rn I ku no1-1-om Daesböli,
har tillhört Påarps bls utmalk.

Dagshcjg och Slaudd
K sthed som förr utgjorde utmärkc[ till
l'aritslö\'s bI

När ma1r i hrgn och ro strövar onlkrinq i del te
landskep ar,ålcleldomlig karaktår 1år man en
kä$la av attförflvttas tillbakå etL par hrndr-a
ät

lånningar i lbrm a| nå skiilgropsstenar och
cu ste siittniDg- Norr om området ligpler
flcrir högulfiån bloosåldern. I den östra de-
len finner man stcngårdsgårclar och flcra
ocllingsrösen. Vegctationen på fäladsmarken,
som betas av hiistar^och ni;tkrcatur, best?ir av
ljung- och rodvcnshed, tråd saknas och btrsk-

skikret består av enar mccl nligot inslae av

rosor. Fältskiktet är artr^ikt rrecl en hog andel
bctesgXnnade och hävdkiinsliga arter, sonl
låsbråken, ängsriol. jung{i ulin, slåttergubbe,
svinrot, spåristel, kattlbt och nattviol.

Utnyttjat
Torvmosscl
i 1S0o-talets
ne, dzi Birire
i bendande
rnccl. Böndr
sontjorcllörl
:rbsor-ptiotrs
odlingsbtr
hälft rcsulte
ten odlacles

-jas i folkhrt
li månsklig

Att br!ta
bcte, som t
inte stållde
cle i(lrelie.
Lon i börja
.at. FöI mi
löchåntligt
ter " zrl t cldi
lal en brist

Ornkrinl
hela marka
toLvmosslla
gcr_öster ot

och Alcmc
+8b tunnlil
excnpeh,ir
belågna sö

ber'g s:rnt I

ger llorl ol
zisen fintrs
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se söclet- or

mossar trri

Tot'abrYh
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Utnyttjande av torvmossarna
Ton,mossett t'aL etr vikti g prodtlktionsenhet
r 180(ltalels bondesan-rltrille. I brist på brän-
ne. di Bjäre i stolt sett vltt alskogat, f-tck ntalt
i bc1!dande o1rl'llttling arlr'ätlclzr torv att clcla

mccl. Böndeltra kunde också aur,'iinda torv
.,,nr j, "dlÄr b.irtr int.trrrilel' ll.r ton'tr i'.ntrt
ebsor-ptionsn-rcclel i ladtrgårclcrr. Rristcr.r på

ocllingsbar jorci under 180O-talets senale
häift resulteracle i atl många tomlosseskil
ren odlacles upp. De flesta mossar har tlLrlytt-
jars i folkhLishållet och hlser lortfarancle spår

al månsklig påver-kirn, i lorm av tot-l'gravar'

Att brvta torv var ett drygt och tnn54t ar-

bcte, som bedrels r.mder år'stider-då !älcrr
intc stållde till bekynrner. NilsJönsson, bon
cle iGrelje, brukircle till exernpcl alltid br-,vta

torv i början ar,juni då r'årbr-ukel var alklir-
rat. För n-rånga botrclefamiljer lal det ett
nödviindigt arbetc för att skaffa "toNbrikct
rer" all eldl rned. cliL ved ocb annat brånsle

r at en brisn'ara.
Olnkrirrg 4721 tunnland av Bjär'e lrårzrds

hela urarkareal på 56 599 tunnland utgörs av

tor'\,mossar. Dc två största år mossen sonl lig-

rer ir.stcr om Hjärnarps k1'rka (786 urnnland)
och Ålemc,ssen i Ostra KaruPs sockcn (på

lÄ5 trrnrll.rlr,l,. \ltdli rlln{\nr Pn a\{'ll ar

e:<cmpelvis Klövermossen och llannerrossc
belägnir söder r^espcktive norclos( oIll Dals-

be.g samt P1-ästnlossen, Nfallzr niosse, Grelie
sanlsrnosse och Brunna mosse, som alla lig
gcr norr om F10:s ör'niug-sområde- Nedatrl'ör

isen finns lir rlossar: nämnas bör Skcadals

rnossc ösler om Gre\'ic k,vrka samt Kårcrrlos-

se söder oln DraingstorP. Idag är biicla dcssa

nrossitr' trädberuxnrt.

Tbrubrytning
Vid skifiesrcformerra i början av artonhund
lalalct var hcmrnansrigirrna i slåttb\"gden
angelägna att få sig tilldelade mosskiften i

skog-sb,vgden. I en beskr-ivning till det geolo
giskir Lartbladet Båstacl skriver l). Htrmmel
år 1877 följande orr l.rossarnar "Rcdan har
påpekats, huru vigtiga torfdv eller brånn-
torfsar,lagringarna är-o för- denna tätt bebl'gg-

da, skoirfattiga ort. Det är också sällsvnt atl

finna en mosse, der icke dctta bestvrkes gc

P.i åsen )tarr a) def lilittiftt l.;ut;tlgsom,rådet ligqo e)l

rnd nto::ar sorn lit.t.hör barnn Gre,Lie, \alottnnlLög'
irotthckt ctch SkndaLl L.: |1G.)

rrt,nr ,1, här o, l1,l-r rrpp.r11rl11d- 'rrrå r,r'r-
miderna av torftesiel, hvilka eftcr behör'ig
iufttorkning ofta nog lirr-as nrilslång väg "

"Enclast i Inindre mossar, eller vicl kanlerna
:rf de stirr-re, r'isar sig askhirlten r':ua nrlg stot-,

för-irtl deras uppocllzrncle borcle lönli rnild:rll.
Hos br'änntorf är en ringa askhalt naturliflt
vis lordclirktig, srirlecles orn clen irdöljes afen
nlLgorlundl långt I'ratnskriden f irrrnrrltnin g

irf r,äxtdelane." AtL mossirrna var viktiga 1öt--

stzir rran d:i torvlassen ofra fiaktades lån51

väg. Så ågde Skeadal ctl skifte på Pråstmos-

sen, ä\'en Norrllcke och Salorrronhög haclc

rur \ trikt l,.r a.etl. uch tntr rrr ll ån f.' erir' 'a rlr

smosse skulle transporteras hel:r den långa
\,ägen ner till slättbvEiden.

Torlen var liktig och användcs fi an-rföl

aJlt som br änsle, specicllt i byar där tillSJång

cr pä \'cd var-dålig. I Lan dshör clingci l-
hetlt. re'logörel.et lt.ttratcn lxil 7,' lrct-r
det om Rebbclberga, Barkåkra och l{jät-
narps sticknar, att boningshusen uppfcx<les

av br-iint tegel på gmnd avvirkesbrist, och alL

det eldades mcd tc'rr', men på cn del sLäilen

med ved och stetrkol.r80 Torven kostade fcrn
kronor lasset.

På mossar mcd svagt humifierade ör'rc

lager liamställdcs torlströ för användning
som 2lbsorptionsmcdel i ladLlgårdarna. l,ås-

hnrrifierad vitmossetorv är lått och porös.
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Dcn hal' en höe tattcnkapacitct och dlirfirr
också en stor lattenupptaeninusförnr åga.
N{ecl eu harr,r-ers rtan upp på dcn r.i!cla tnos-
sen. Eftcr-torknirig pii platscn räfisaclcs tcit-r.
su cin ihop i striingar, l:rstuclcs i Lor-g:rr och
li:rktacles hent till cå1clen mecl håst och vagr.
,\' cle djtrpar-c. höshumilierircle och t;ilarc
lagr-en, sonr år't1,ngre , liilrrställdes brliun-
lon'. Torlen ar)\'lindes också 1'ör att fiirbättra
nrar-ktillståndet, och I870 konstatcrades iltt
i dc magr_:rlc tr_akterrtt antinclcs alltmer'torr',
clels som.jor-clfirrb:ittlinssnedel. dcls rill
kornpost. I en pr-opauanclaskrift år. I87.1
skilclr;rs dritidens *rr på tor.r giiclslir.rg. "Tor-i
är ostriclligt eu firr-tråfllis hurnLrsgiidsel; r'i
kurrn:r mecl clcn tillfi'ira jtl-detr en hel miilgcl
hurrtLs.,\[r'cn biclr-ager lor.fvcn at1 öka cle
qvår'elraltiga best:indsdelirr-ne i jorcicn. \.id
siirclcrclclning och upplirsnine lernnar- tor.f
\cr , r, r:l Lrll:r rill knl.rr.r hr.'rig, rr,,rrr .r)
r irrgsiinrnena i.jor-clel Lrpplitsits och kLLnrra
afr'äxteruas l-i)rter upptagas och rer.kar den
slrLtligen såsorrr ctr 1\'sik?rliskl för bzittr-ings-
lrcclcl päjolclcn." '

Pli Bjrir chalviin och pa I IalLurclsåseu tör-e-
konr tor-r1tr-r'tning i st(Jr sklla irarr lill 1930-
lrlct men Logs uplt i3-err unde| krigsår.en pli
Iir.rr- .'rr'r. I rrligr -rr rpe, l.1li11r, 11161i,1- ,1q

rtossama i R-jlilc hrilad :ir- 19 M r ar- cLct fi.arrr
li,r ;'11' ' '", krr,rrrr. HJ,itrrrrl, rl, lr( t.r'.r Kl

t22

r_Llp solt) rnzut br_öt tor_r', och itv clcnlla lnvtirr
des 16,8 ploccnt lill strö och E3.? procent
till br:inn c.

Att bryta ton itut tl.{.n.gt lch smu.tsigl
FILn clct gick till atr brvta torv på Ilallands-
åscns rnoss:rr- har skildrats av Szurte (ltrci
mLrndsson oclt Svcn Rydefclt i år.sbokcn
Bjiire \grLr:n.1976 r-espektivc 1!184. Prl r,iiren,
när tjälen gitt urjolclen och rriir vzirbnrket
\'ar avklarat, sarnladcs eiir-dels folk eller rrzig.
r-a brgrann:ir för zrtt besliirnm:r. nälcle skulle
Itjrilpas åL ltt brllir tor\i l,Iecl hrist och r.:rgn
iikte rri:rn på de srrrala. stenisa och skLuirpiga
\,:igarna lill sit mosseskiftc på iiserr. När i.iiis
ten tjudr tlr biirjacle man an rija pl:rrsel för
sjlilia torlblr trringcn. f)eu ö\'erstil lllossr-ika
torvclr, skiir-etol-\': skars, rtrcd hjålp av cn tor.r,
spaclc med vassa kanter, i lagolt stol.a bil?rr
och liastlclcs ör'er-kautcn till en lliedhjä\)arc.
\lccl en r tLllcbiir' (skortkär'ra) kirrdes seclan
torleu Lrt till eu r-irjcl plrLs, clär'tolvbitarna
lacles ut på rnar-ken fijl att tor-ka. tolacn tresat
1cs. E1let Lrneelär'err ruånacl staplades sedan
tor-r'er i kupolfornracle högar-, r.iieier', iilka
rar Lrlrp till I,2 rrreteI höga.

L, nclel sjiih a ltllerct lar lolunassan, (lug
an eller-clirneet. svart, seg och klibbig. Iliin-
l1cri som stod ne|e i tot-r'grar.err. r'ilkell r'ar
tio till tjugo lletet-lzine oclt fcnl ltleler.llrcd,

l iutilV,tt Cullt rtnrltnn
lt.i)t K ).\ta4) )ö!!la) lu1,

lni iy'n. (li)!t i hlii)t
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! drnna an\'äu
[::-i.2 procent

h snutsig|
"t pa Hallands-
ar Sanie (ltd
r.- I ttlsDotrn
iY:-r. På \,årcn,
:::-r r irrbrukel

r :oll c-ller någ-
r- nril clc skulle
i;st och vagtr

.,:*:h skumpiga

-en. Når häs-
i'e platsen 1'ör

e::U rrlOSSrika

iJc ar cn ton
:.:r sror-a bitar
t :reclirjälpare.
li,: cles scdan
i: :olr bitartra
L :r)I\ tll tfes:lt-
a:lacles scclan
r-- :, r91er. r,ilka

::_a,-isaD. d\.ltg-
iJihbig. \fiin
rr. r ilkeu var
r::retcl brecl,

'[ar.la ttel körvs lLtttt- ( Ttt ktt ittg.
C. S. B1.n?t, I8A0 ft7E. )

grär'dc upp tol^\'massan som blzrndades med
vittten och Ilnli;rdeludes rned hjälp ar ha< k-

L,r. grep.,r n' h tri.ku. örl.rr. \ir l,rtr.t.t, rr-

scn \'?1r den 1åtta lastldes clrlgarl i den r,icl

sra\,kanteu sliillda I-u1lcbörert fiir- alt ki;ras
rrt rill t.r kpl rt.rr'. Hjr t.'1,'d, ',lr rrgrrr rtt i

ett lager a\'lämplig tocklek, ungefiir !ugo-
lcnl cer)tjmeter, och ltall j:inln:ldes till mcd
en sklffel. klappeto.\'. \led hjailp al ritsslakar
delldes sctlan tol\1n:1ssr1n i li r-kantiga ltiLirr'.

sour efter lorkning- och kl\rrpning lar kllilpPt
så stor-a som en tegelslell. Elicr-ctt Plu \ eckol-

rar to.ven i reucl fiirdigJ liil r'ånchring, rilket
gjolclcs arrtilg,en med en tor-\'hacka eller ma

urrellt. Tontitar-ul r indes upp och s[,rpl:rcles

p:i r,alandra ltu att ltrften sktrlle få fritt till-
tnidc. \{echl vattenhaltcn i den frir-ska clpg'
an lar lrrrsefiir 90 Proccllt, su hacle haltetl
sjLurkit till 25 plocent i clen hir-cligtolkacic
torven P;i höstcrl.lr;ira loalnn torkal o(li \r1l

tcrrhallen rar-1:rg-, tr-ruacles clen i "h:ickalag-
n:rr'' och ka)rdcs her11 til1 giirclcrr.

Lrppadhtlg.
-\tt cn dcl rttossat- anliinclcs till rrvodling lt-attl

giir ar Ohr-istianstrds Liins liongl. Ilirshiill
nings SzLllslaps Fi)r-hancllirrgar iI l870, clrir

S. Rosenlir:r'g skrircr': "I cle så kallacle skogs-

traktclua gripel clen cnc cfier.len :rudt-c sig

i1n nleal rlt för\i1nd1:r sitra tot r rnossltt_, klilt'
(h ilg och ljurigbacklt till ikct-tee:rr', ehrtlu
ickc allticl clet b:istu vilso|cl kan gi\'as it siiltet
hlar-pli clessa odlinglir förc1a.e,.'as enlir-.jor d-

br':inning ilf rningen alltfirr rrrlcket bcgag

nas, utan att i annan lirrm åte |giv;L j orclen
vad hon förlor-:rt". T1'tlliga spår cftct uppod-
lirrg kan man exenpehis se På Borrmosserr
licl Attektip i (l-evic socken, där stora del.u^

n! firr-c dctta Drossen har dikirts rtt och odlats
IIPP.

Rii I ts lui s Le r e t'ter skade görclse
Att tollen lar ert liLtig dcl :rv sjrilrft ushålle ts

tillgångal littnar flc.a råltstristcl om. sonr

utspelade sie i bör-jan irl llJ00'talct. I(åre
mosse 1åg p:i clen samliillcLa uLrn:rrkeu till
Irör,r|'de h',' t n.r S,'lt,rrr,,r r I rÄ-... llt itt$r.,r 1,.

Häljar-p, Sirralp och liarstor-p. \'id en lantmii
ter iför-r'ättning år 1 783 påstod EliksLolps och
B:istircls blalag, att clc bolcle ha dcl i fiilaclerr
oclr rrossen. men clc krlrrde inte bclisa lltt
cle haclc r-ätt dårtill.r": Bvalagen vände sig cl:i

till l,andshirlclirrgeiimbete t oclr begi:irde uät
ning och clchrirg rl lltrnarkclr. ocll de erhöll
hlilfier l\, rnosscrr, lllots\ ilranclc tjugot|e lot-
r, r.l-';rr( r, n.rl l,elrör.',1, l.' rrrerl .iq:rr r ,,.
sen rill del:igar-nr i Båsr:rd och Elikstorp kun
cle irlclrig d. an(lla bvarna konrma örer-. FIr
solllllilfllloreoll 1801 ble| Biistacls bornas
ll\rrpllt?rgn:r t()l \' sirnd('ftl_alrPild och lledkrs
tircl i gr':rrar'nn. Nlcrl cfleas(lnt ingcn hlt(le selt
niigot blcl irrgetr clirrrcL lör clidel. I jrrli 1804

foll cn slrrt necl i crr tor'\'qra\'oclt clog. Natttr-
ligtvis tqtpsrod cn t\'is1 oln \'em sortr bal an-
.r.rr ' li,r ,rtts'.rretr lrtrr,lrt.'.itirrl,i rrr,'..rr .

och biinclcr-fi:irt br':rt tra i rlilheteu krllacles
ir fril att slna tolrQrar'arna ocll cle gär'clsgiir-

,l:rr .',rrr .l.rlle lrirr,lr.' Lreatrrt, r';rr tr.ig itr

t:.1



på mossen. Det visade sig att Båstads och
Erikstorps gårdsgårdar inte var i "frederligt
stånd" utan hade rasat på någr.a ställen. Där-
för dömdes Erikstor?s och Båstads byalag att
ersätta ägaren av stuten,JönsJönsson i Salo-
monhög, med tio riksdaler och dessutom två
riksdaler för omkostnader

Den femte augusti I805 gjordes åter åver-
kan på uppragen torl i Kåre mosse, och den
sjunde augusti inspekterades skadegörelsen.
De nårmast boende husågarna konstaterade,
att av den mångd tow, som Bastadsjordägare
hade skurit upp och sattupp för avhämtning,
fanns inte mycket kvar; resten hade förstörts
genom "nidningsverk och våId". Värdet av

den förstörelse som uppstått uppskattades
till sjuttiofem riksdaler Dessutom rar gårds-
gårdarna, som omgav mossen, nedrivna på
ett par ställen. Ijanuari 1806 åtalades två
män från Hålarp och en soldat från Sinarp
för dådet, men alla nekade. Inte mindre än
elva vittnen inkallades till tinget, men "kon-
stigt nog" hade ingen setr vare sig de till-
talade eller några andra förstöra torv eller
riva gärdsgårdar Utslaget som meddelades
den 20:e november innebar, att båda blev
frikända i brist på bevis, och att de skulle
ersåttas för de kostnader de haft i samband
med rättegången.
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