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Att färdas
Ntiijligheter lill tr-ansporLcr- och sanrlärclscl,
det vill siiga cn hög stanclard på r iigniit, till-
komsterr ar'.jilnrågar-, tclegraf och tclclbn,
virl viktie:r för'regionens och därnred ockslir
lantbrukeLs utvccklins rlDder ]800- och lg00
talcn. På Bjåre r,err- lanclsr.rigzuna liktiga ur
trarspor-tsYnpunkt. dii bonclesanthiillcts dae-
liga tr:rnspoltel skcclde på landsvrigen. N{err
dct val först pii 1360, och tS7Gtalen. irlltsa
samlidigt mcd den agrara ler,oluriorrcrr. som
r.r1tr.it' t hler rrå .rtrr,ir r li;r Lillrat \;gil',r
breddaclcs, makadatr börjacle anliiudirs till
lillning, och det stadsades i en kun{:lis 1'ör'-

ordniog lrtt landsr'ägerr skulle r,ara fii frzin
grindirr. Dcn stc;1sta firriinclringen kom emel-
lelticl i samband r-rrccl att.jär-r'rviigen inviudes
och börj:rcle lrl änclas sorn trlnspor-trleclel
lirr q'nere gods. Den agLarar rcvolufionen på
Bjåre. från skiltenas gcnonrl'ör-ande till 180()-

talets shll, berocldc till en icke obet dlig del
pir att kornrnunikat ion eull {iir-bättrades,
sar))tidigt srirn .jorclbt-ukc t m ekilll jse l lrdcs,
r'äxtodlingen loriindradcs och lll grödor
borjade odlas.

.fat h:r Ialt att sliildra korrurunikationer,
n:rs utr.ecklins i e tt samlnirrthang. li-ån l?00
lalets smal:r och sliugrancle vågal rilljärn-
r'ägcns utblggnacl på slutet av 1800 taler.

Vtigarna
IItrr väenäret såg ut i Skåne vid slutet 2r'den
clanska ticlcn är osäkert. eftersom den lideis
SLårtc kartor inte hlde nåqra \,ägal: Lltlatta.
N{en att fzildas på Bjårehalr,örr under- I700-
talet och början av llJ00-talet var säkerlisen
ineerr njutning: på obekr,äma vagnal rned
nar', axlar-och lrjul gjor-da i trä skrLmJradc bön
dcr och resancle fi-arrr på smala och stcniq:r
r,igar.?ri Dessa tr-ä:rxlavagnar rnåste stindiel
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srrör jus 1ör:rll in te gii lar-ltl. llr boncle fr lil
Ilol korn ki'rrlrclc lren (]r'er ic. dlil hlr Itirrr
tat cn kr':rlrstcrr till sil skraltkvall. I):i hll
iikte ner fiil Glclie b:rckar'. gick ItjLrlcrt lar.tnl
pä glrrrrcl tl clcn högil fiu-tclt; hjrrior birr-jade
l,rir rr,' , , 1r 1,,'rll- r rrr. .,- i :rll lr.,.r rl, rlr.r
hlist:u nlr lial (len blirlltaltale vlgllclt. Ili,tl
fic k sloliirr':rrl 1r siil^ hcnrå1 utln ba(le rilglr
()ch k|rr'r1sl(-l).:rs LJel l)crlittns oaksit aLt al1.r

biinclelna kil-tlc riil skogs fi)r art hiirnta br.:ils-
It'och tjtilun i snrör'jprtsclt k)s slltt. plocklclc
nran srriqlar 1t:i den ftrktiga skogsrrigert oclr
kastecle in (lcln rncllalr ralclt oalt vagllsx\-
lalrl fijr- att unch ikil \ al ntgrilq. I)ctvar.fijrsL
ricl nritten av 1800 talet sonl .lc enLla bond-
\':19.'rlar Dll lttcd trlisaitelt och trtlrD 1]lidr.itrg
, r\. rrr\.,\ l,-(r:iJ.r rr, Iq-tl.i,l, .'.,q,r,r,'

l)ctt iirr_sta roggraltn:1 'r'ligklt_tatr ' ör'cr
Sliiinc Lorn till rir-l{j3.1 oclr uppliitLaclcs al
liapten (i. lJuht nt:rl pli upltdr lg :rr rien

1{10

lr,lnll .tr IJulnrttit.\ lttrttl
litt tit ltt31. Dt rriint
Ittndt iitru ttrr io lri harlr.

s\ elskc krrng( ll Iiull XIL L.anclsvrigen rrrot
Halland sii k liirn ,\ngclhoLr oclr I{ebbcl-
bclga riit l3olt-slorlr oclt Sollier-ga (trlar.t1r.e-
tctolp) ör'cl II:rlllrtclsiisel rill Ostla I*u Lrp.
Sttrir kninrei i\ \'iigarl1a p:i tljii|ehel',örr
flanrglil ar krr tan. \'rigerr fi iin B:istlcl Lill
Tolekov uick pi clcn ticlel Iia Bonrp. \ilistt-lt
Iiu up och Hor: .\r- I 762 bcsklir.s blar rci annal
rlignlitet och cle errsliilcln tigllnas sliicL i
li isti:urst;rds l;ir !r"

Derr ellnrlirrrra viiper fi iin Angeiholnr.
Rcbbclbelga och Balkrikla fiibi Förslör'. se-
norn (ilevic och \rlistr-a li.llup till Hor', r'nr.r.iJ
lag:ul och i goLt sliicl, rrrer pli sinn stiillcn
rligot sterrig. l'r-ästriiilcrt ntellal R:'tstacl och
Totekov r-eslrektilc lrigen frlirr Firr-sli'rv rill
B:istircl r:u-i eott skick, nlel llliqot slenigii. I
I 8 1 7 rirs ilr er r tcr-irre nr för luillanclena i l3jrir-c
Itir-:Lcl beskr ivs vrignr las bcslialli:nltc1 sock-
cn\ is.ri" I Bar-krikr a tockclt iir viqilr-n:t lrarl
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,{Dgelholr r not \liu-gretctoT) och Förslö\. all-
månru larrdsr.ågar., "rnen rir i följd al siåh,a
i.r,ln'rr -n. l,,.katl, l,r' rid rr qrrrq.rr.ri,l i

rrrir rd r - ,lrr! lier r:ll.r:rrr, L Al la rt r, ,rn <, ,r l nc rr

l)efiutlisa broar år a| trä. I Förslör,s och C]r-e-
ric sockn:u iir larrcisr'ägcn i bra skick uncler
irlla årsti(ler och cle nrindrc t'ägarna:ir.för
del rnes|a passabla, Iastiin cle iir smala. Rro-
arll?l "äl a) al sten öfi er b:ickirr-lta. men finlrs
ingzr slöl-re." I \.listr.a Iiztntps. IIovs och Tcr
rckors socknar iil- lar r clsvi,igarn I i br.a skick,
lnen fainltont dcssa finns inea br.a \,iigar, ,,alla

lil blott 1'ör' bcnrhue..nllr och behör,er uncler-
håll fiir-att svlrrcr]iscn uncler hiist och r,år
beg:rglas av stör-rc forclon". I \.åstr-a leLrups.
Hors och Torekovs socknar-Innns dct inqa
Ltn, :rl l,r'nd, nlr-r" Drrr:r(rtit \.i.ji \um
gi(k genom Biist:rcl var ganska god, mcdan
cle minclre r'ägarn:r i Båstads sockcrr r,at-gan
ska ctå1iga. \'id N{argretetol'p fanns en sreu
Lrro irr,cr Kågleåu.

I skiliesprotokolicn Irpptoss bl.ns vl,ir:ar-
sorn allrnlinninqar som skLLllc rrrclerhzillas.
Uuclerhållsskrldishetcn gr-un clade sis pzi
manlrlel. ocit diirör ble|r'nrie henrman iln_
svariqt fi'jr crt viss str.äck:l. Den sammanlagcla
lårrgderr al dc sarnfällda r.äg.:rrnzr uppeick i
cxernpelr'is Angalag rill nrira iim kilonretcr-.
Den soru intc höll sirr \'ägsrr-:ickr i ,.iaeligt
far-bart strirrcl" flck birta tre ldksclaler Bauco.
onr han trots tills:ieclse zn,brrr ellcr-nligon
cleligalc låt bli att lagu r'äscn. S:iletlcs kan
rriiln konst2ltcra att äncla in p:'r rnittcn : , lg00
talet var-sLora dclar zrl Bjårc-brgdeu qanska
otilllränglig-a och isolcraclc. Bortsett liårr de
stöu-c laucls\.ågar-nu var vrign:itct i clåligL skick
och 1örbinclclserna Lrtmecl kustcn bcgr-än
sade.

l,äg0nlninlls.rtadg(n
För'am råda bot på clcn dålisa srandarden på
rägarra oclr fiirblittra unclerhällct Iiit man
inråtta sår skilcla tirchiingsst:rdgor.:,r I till ex
ernpel vlistra Karups sockerr slldlästcs en
sa.lan stadga år 1876. C)rn r,zigar.na och cler ils
nnclcrhrill stiir clet i staclgan följande. .,Rö-

rancle rvziglrnas klassifikaLion, bcslöts atl
lrigeu ill-ån \'\:estr:r Iirr-up. börjirnde vid r,äg
ri:"r', rr ,1.ir..,1,. '.rrnr rill 1,,., l-,,rr. acL)r.

skola utsöra 1:sta klasseu; alla iiliisa .\!,risar

irrutrr su, krrr n r.ilna. rillj:,1r,, ll.r...rr. i,
rlaD firljer clctaijcrade beslåmmelser hLrr en
föl-slt klilsscns \,äg skall såttas i stliDcl och Lrn
clerhzlllas.ri: Blancl annat bcstänrcles om lag
ningen at \'ågclt :ttt clel skulic varl ntiust g
l;r /2. I nletr't r ht, d. o, h rill lrqrrrrrq.rnrre
r i.rl li, k enrla:r .rrrrrrll.r. ..,rrrl-r..1.,g, l .r-.1
stl-id grL$ cllel s.k. stl-zurdmal". och rrncler|iii_
let sktrilc \.ar-a l.tlinsl lika brzr sonr fiir eD
laudsvrig. -{ndla klasscns viig.ar skulle ocks:i
\ara ?itta fot brcda, unclerhallas r,äl oclr en-
dast eocl kän t laglingsurate al lick anviindas.
I cle alhriinna bcslimnrelser na r-eglcraclcs
hur unclcr-hållet skulle skötas. ',1 tliglaelines,
.irrrner 1.1r -j tlllr.rc lÄ..r.lenat till.;,,,, .r,,r
lck ån ett honsiige. Stirr.re än riimnt lil.skola
borttas..as. I atseende pii lägarnas lagning
i,rltt;q, . r'irlrrre .rrr ,lr.kol.r idq.r: \d.1. ,lr
blitri.' I'i,qr, pe rni,lr.n arr r,i,l k.rrrr.rn.r.
"\\Iid alla u'iigar.skola. $,id s:nål u,:icsrr,ckers
lröri. r rr. :nr rr r,i.r | ,les. .lrrr. ., r rlrr inen. \:iqr r.il -
kei, å r,ilka tyclligcn skola \.ua Lr$arte clell
tr':ighållningsskr lciiges hemlist. r)iuln. nLun
rDcr och hcrnnranstal. [,rudcr]åtenhct här-:r1
skoia mecllirra 2 krorror.i böter-.,,Ett saclzrnt
r'ägmiir-ke i stcn kunde lvda: "Nr. 12 i.,/9 rnt.
Slainaröd, Lars Jör.rsson ". l)er var-niirnligen
s:i rtt varje ligare till en qårci eller hernmarr
var sk|ldig att unde rålla en \,iss r.ägsträcka.
.\r,en snöröjning regleradcs i or-clnirrgsstacl-
eal: "\{ar-je bt'är ilemensault irnsrmr.ig 1ör
snirkashtirrgen av r\,äqarn?1 inom dcss elaoom
riide cl.rv-s sådlna nägar sorn hittiils ll.arit
kastlcle. Snirkastnirrg r,,,erkstiillcs rilL 8 fots
br-edd. \'\'icl in träflircle r.r.rväder rr,.er.ksrällcs
snöliastrring sii fbrt plog.laeell hrrnnil rvcr-k-
slailla uödigt arbere.i lands\\,ågcn och hr,ir
intill cless u,il tcr-1,ä!r geuirst utstak:rs.,.

Giistgiuet"ierna
(iästgiraregärr{ar skull- jrrrir.tas på tr,å rnils
avstand. där cleri r.eslnde, rnot bctalrring.
kunde <ilcr-nltta, fli nrat och clnck och skjtrt.s-
bijrrder skullc stå tili tjånst mcj riclarc s)ijuts.
I bcst.åninreiserna fi.ån iir i64g stirr det ,,atr 

i
giistgifialcgård skrrllc det f,innas c,n vining
lirr ndel, en fijr-anllt hedcr-ligt iblk och en
fiir' g-enrcnt srillslap". \{aD bestrillde skjrrrs p:i
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gästgi\,al-cg-årcler) genorr att skril,a in sig i
sk-jirt-sdagboken, dlil marr auguv namn, adt ess

och resrnå1. SkLrilc man passcra eu laiusgr iins
måste man rirrcl:r li irrr till ar l8{i0 ha pass

rred 5ig, så att lran kunclc risa \enl nlatt var.
( )ästg-ilarcgiirclrro a r':rr placet-acle p:i l:intp
liga avståncl utmcd clc rnesl trafikerade \'2ig-

str-rickorrr:r. På Bjrir-chalr,iiu farlis cleL gåstgi-
laregzrlclar- i \'Trr gre tet o t p, Båstzrd och l-orc-
kol liksom i Vristr r l(anrp.:'r' Flcrlalcliga
grirger ber-ritt:rs dct hur bes\':irligt det \,ar
nrccl skjirtshillet i Viistra liilrup. \'id gåstgi-
r,:rrcg:irclen iVistr:r lilrmp llir dct bestiiml
atI ar_lon rcscrlskjuLsar' skttlle Iinuas. mcn
dct farlns bendandc s\'zir-igheLer-all f:i liam
så rrånga hästirr sorn behör'tlcs. Nrir dct giill-
cle hå11- och rcscrvskjLrtssLr idighe t rappor-tc
radc kLonolänsm:rn Hallbclg I8llll, att "lirr'
cie lrär bcfi ,rtlig,-' gi'istsililer-ier-, Buistad. Tore-
kor,oclr \\'. Iiarup linns ingen båll- eller-post
!kj uls. Om :in clfolclerlige blg-g-naclcr r icl
\t,rl',ndt re Lo.rtr;'l.lr i t rr1,l.rrer.rrr., . .r.r
f-ighctcr upslå att erhirlla clltrcpreneLlr vid
Torekol och \\'. Iianrp. Helst l,icl för-ut håll-
ne auklioner ingcrr clertil lirnnits h:ig-rd." Pii
1870 talct fimseraclc s\rtsstlrlionen i \rästr-a

11i2

()iistgi:.'a ftgåt dcn i Itu )

lrttlal) hai guxia a or
l:\kat t Jrå l910 ktl.t.
(1.0k): AIJ At) q11ist it
aönct; Lli;l\; ]tgl)og. )

Iianrp som den skulle. Å 1873 var skjut-slegan
(bctahringcrr) fr ån \ästla liamp till Råstad
attio i;r-c. och dir fiirclirdes man lrcd cn(lasl
er hist sp:ind liir lagncn. År' 11183 fh'ttadcs
skjLrLsstatiorrert i \riistr:r IGnip till 13ökesliclerr

mellan (i-elie och Förslil,. och efter några
ir lades g:i5tgi!e.iel ner.

Postbcfotdran
Re<lan rnot slLltet a\'1700 talel irnskaflades i
milgr kor Lr-aLt poslväskor cllcl postlådor-
al tr:i, koppal ellel bleck. Dc anviirtcles för
kungiirclscr- och skrirelser' 1l-ån pr-ostcr oc)r

cilkuler':rde nrellan kvrkoherclarna. L)ct var
klocLrlers plikl att se till att postgången
firngcr-aclc. I allruiinltct låstes liktiga ktn-
':"rel'er. lrrlirililil. i q . 1 2 1 .1 1 1 . r k r e r rtpp i

klr-korra. så att befblkningcrr lissLe vad den
hade :rtt rättl sig cfter och lacl sour hiinde
utiuftir blrr.:rl

Posnerkct hadc liitiL inr'ätta postkorltor i

Årgelholm år 181!), i BisL:rd lil2'1. i Bark
iikla, För'slör', \'ästt-a Karup, FJov. Tot-ckor'
och lLcbbclbelgir 187'1, ucu dct sistnätnncla
lades ned lcclari 1896. Ett postliontor i ()t-e-

vie inrirtades liir-st irr-1885. Parallellt rrtecl

lan d\L)lieq)o n

år I881, son rt,

liligers. (Dialj

tirhtliir nr 1),
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pos(verkets cliligenslinjer, sorn gick rrrcllan
gJåstgivericrna, fanns också kr-onoposten,
som belbrdrade förslindclser mellan exent-
pelr,is bef allningshavare, lanclsfiska)er', rrrili
tårer-och prästcr. l)essa rjänsrer utför-dcs
fi arnför- :rllt av så kallade postbörldcr, men
ocksii irv solclater befbrdrirde nrilitär-post. I
krisstider fanns det också kurirpost, sorr bc
fbrdracle viktiga lörsändelser "gcnom clag
och natt". Fr-år'r och ured år 187'1 ör,ertog
posn,er-ket all befcrrdr-an al kr-onopost.

Järnrågen
.färnvägen skullc komma atl r'eyolutionera
samfärdseln, vanligir rnänniskor kuncle fär-

.Jii n tt) ä{s st a li 0 nen i
Bånad. I/\kart f(in böiun
arJ 190U1a.tu|. (Förlag

./. 14 ess triiu t Lohha n.tl cl.,

Brl.nnl )

clas till andra delar av Skåne och trlnga vlror-
transportcras långa sträckor på ett bchändiut
sätt. lJen liirsta skånska jiirnr':igsstråckan
me llan Lund och N,Ialmö invigdes 1856 och
insick i södra stambzrnan med staten soln
huvudurarr. Statcn skulle nämligen bckosta
anläggandet av vissa huvudliujer, rncdzrn ör.
riua järnvågslinjer kunde anlässas genorn
privirl fintrrsicring. V:istkustbanan, som kom
ittt ringla som en or-rr genorn Bjiirehalvön.
\,iu cn privat anselaigerhct, men mecl kom-
munalt stöd. Groic gav ett biclrag på 30 000
kronor och Båstad lika mvcket och upplät
dessutornjord i utbytc mot aktier. Barkåkrr
oclt Förslör, satsade valdera 25 000 kronor
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med förbchållet attjärnvållen skulle dras
genom Sinarpsdalcn. lvir olika altcruativ till
stråckling hacle nämligen pr-esentcrirts, mcn
,1, r Irlrr det s,r lallr'le \inarp'alterrr:rtir, t

.s1s1 ., qr.1de.. rilker inrrelr.rr,rrt iirnrieel
drogs frzirr Angelholm, via \re.jby, Böske,
Båstatl, Skummcslöv och N{cllbv till Laholrn
och I Ialnstad. När- Skåne-Hallancls.järnliig
skrrllc bvggas tillsattes ert s1o.t antal arbets-
1ag, då m:rn avsåg att ha birnan får^digbvggd
inom en fi'raärs per-iod.?ii

De lallirrlag som fick sig tilldelade fe.-
rängen mellan Grclic och Bistac'l cr-höll de
bcsr'årligirste avsnilIen. N{an tvingacles att
binis spränga sig fr-:rm gcnorrr bcrg och kör'a
nlassor av sten till utt'llnad avjiirnvli,gsban
karna. För^att ge cLe kommande banYakterna
cn möjlighet rtt hålla sig rned en ko, läck{es
en del sl:intcr mcd god rnatjord. så att det
skulle kunna r,äxa rikligt mcd gr-iis till bctc.
Det ä. rimligt att tro att tillbudcn var mirnga
och oh'ckolna flerat sälunda intråfiade en
olycka i arbetets siutskcdc clcn {rir-dejurri
1885 med tragisk r.rtgång. En r-allare från
I{r'ssbv hade l,vckats irtt skaffrl sis en fåstrnii
bland orterrs flickor. På väg till henne riur-
)irde hirn iu' en -jär-nvägsvagn, bler' ör'erkirrcl
och avlcd.:' i

Jiirnr'ägen invigdes den nioncle rnaj 1885,
och tre mziuader senare sta.tade trafiken på
hela sträck:rn från A.rrgclholtr via Båstad till
Ilalmsurcl.

T)llkon,t, n ru 1r iL5,litt
I lrenrbvgrlsboker:' r\tlllellLalm från A lill O

berättas ollr orsaken lill ati bln \r.'jbvslätt
cxpanclerade Lrrcler' 1800-talers senare dc1.

Sanrlrill, t rrnladr. mll .rrrlrdrrinq ar j;rn-
r,ägcn mcllan Hclsingborg och FIa)rnstad, på
en bit av utmarken till Vejb)'gårdcn. Statio
uen och det sanrtidigt inråttade postkontor-ct
fick först namnct Bzrrkåkrii. rrtcn det ändra-
des år 1922 till Vejblslätt. Till stationcn ledcle

en smalspårig järnviig fiår'r Angeltolta, pir
r,ilkcn mzrn fram till 1934 fraktade socker--
betor- rned hjälp ar. h:istdragna ragnar'. \räster
omjzinl:igcn r,:ixtc szrmhrillet upp, reclan år
1873 fanns en smedja och t896 byggclcs cn
skola. I början och ruitten av 1g0(ltalet hade
Vejbvslitt sin blomstringstid, två specer^i-

"lliirl r ölfnn,les o, lr ltl0R tilll .,rn, rr rri
varullrma, som fbrtfarande linns kvar-. l bvn
fnnns två bagerier, fler-a kaf6er-, skräddare
och en skorrrakale. Barkiikra Sparbank hade
en filial i bvn och där lanns ocksri cn fisk-
rflär, åggcentral, cvkelverkstatl, åkeri och
stcrrlrtrggcri. -\- 1914 byggcles eLt fo)kets hrts,
clär-man bland annat ordnadc r':ilbc'sökta
danstillstå11r'ring:Lr och det fanns också cn
biogral \Icn tzil;trafikcn kon att r))inska och
år L!)68 re\'s stationen. Den omqckta filme n
"Boklt:rudlar-cn som slutacle bada" är inspe-
l:rcl i bvn.
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Havet - en viktig resurs
Havet utanför den långa Bjäre-kusten har
alltid varit en värdefull resurs, som Bjåre-
borna lrar utn_vttiat sedan urminncs tider
För- hundrafemtio år sedan var endast en
liten del av Bjåre-jorden uppodlad och avkrst
ningcn förhållaudevis låg, varför be1'olkning.
en till stor del var berocnde :rv att livr-rära sig
på vad havet kunde erbjuda, närnliuen fiskc,
sjölart och skeppsbvggeri. Fisket i Bjäre-byg-
dert hrr samla Jnur. rrrrn drt lör.t.r rittrrer-
bördet orr att fiske bcdrifits i Bjäre härrör-
siu från Västcrljön. Enligt arkeologerna före-
kon här stenåldersbosättningar redan under
de n så krllade Maglemossekulturen fö1- om-
krins 10 000 år sedan. Västersjöns boplatser
hade valts så att de 1åg på sandiga ter-rasser
invid gmnda vikar, och boplatsernas 1äge

in.likcrar att ctt säsongsbundet fiske troligen
har 1ör-ekomnit, men dcn huvudsakliga sts-

seJsåltningen tycks ha vzrritjakt. Faktoler
son rni!öu, boplaLsiägena, redskapssamman
sättningen, r-:imaterialsituationen och fynd-
lokalernas karaktär ger cn cntvdig bild av ett
viilorgauiseraL fi skar- och jågiarsamhä11e, clär
\rästersjön utgjort ett centralområde.:"t

()l)er^crde a\ om rnrrr fi'lad, i.önatter
cllcr i havct rniiste man ha hafi tilleång till
en bät. Den enda båttvp som ir känd från
sten ocl-r bronsåldern är stockbåten, som
tillverkacles av cn triidstam gcnou) atl stam-
men urholkades på oiika siitt framför allt
mecl flirtvxa och mejsel av flinta eller ben.::'s
En sådan, nåstan oskadad, stockbåt har hit-
tats i en mossc intill Lönr.rhässle . \'id Stensån
lr.r. det lunttit. ctr ridig'r, naldlnl't"ärrrrirrg
ur lr p.r t rt par .tällen lrar mat' iuntrit m:ing
der ar, flintskärvor, men också bearbetad
flinta. Platsen r,ar säkert vald med omsorg
cftcr-som hrir farurs tillgång till 1årskvatten,
iisk och r,illebrzid. I sarnband med kalkbryt
ning mellan Stensån och örebäckcn farrn
man också cn forntidl båt i form a! en Lrr-

holkad ekstock, som antap;ligen använts vid
fiske i ån och i havet diir utanför.

Fiske merl rev och kr-ok av bcn var trolj€ien
intc ovanligt i både söt- och saltvatten. Ett
annat fiskeredskirp \?r mjärden. som flzitadcs

av tunna vidjor ellcr röttcr, vilka bands sam-

rnan irv bast. Ett lnd ar' fiskmjärdc har gjorts
i.lonstorp. Den var gjord av björkvidjor och
in r relroll berrar torsk c,r lr hrrrraledesanr'årrs
vid fiske i Skälderviken. Inga motsvarande
ftncl finns från Bjäre-sidan av Skildcn'iken,
men dct är högst troligt att rnotsrarande fiske
också bedrevs av lorntida BjåreJror Säkert
anvånde man sig också av harpuncr och !jus-
tcr tillvcrknde av ben vid fiske på grunt vat-
ten, men kanske framför allt vid säljakt i
Skålderviken.

D et medeltida illfi.sket
Redan på medeltiden bedrevs clet sillfiskc
ute i IGttesatt. Under scrrare delen av I100-
talet påbörjades ett intensivt fiske efter sill i
Klttegatt nck vare att sillen gick till vicl kus-
ter-na mnt Hallands Vädcrö och Bjårehalvön.
Den stora tillströmnineen av sill pii 1?00-talet
gav upphov till en lir'lie handel mcllan Sve-

rigc, Daurnark, l,vskland och England, och
dct påstås att fiskarnas språk var en bland-
ning av danska och platwska. Dct var under'
derrrra tid sorrr fiskelägena i Torekori Båstad
och Luntertun ut!ecklades. Vid arkeologiska
utgrävningar i Luntertun har någla så kall-
ladc lerbottnar påtråffats.'?51) En sådan bestod
av en några decimeter djup grop i marken,
som klätts med lera. f,erbottnarnzr hadc mcd
bereclning av fisk, framför allt sill, att göra. I
gropen kastacie man ner fiskrens och iblancl
helir fiskrr. När det organiska matcrialct lös
tcs upp bildaclcs fisko!a, sorn skummades al
och användes i tranlampor Eftersorn det på
I lor l-L,rler lom nr a rnetod|r f.,r utr irr ning .rr

fiskoija måste lerbottnarna ha anlagts tidi-
gare, och tr-oligen har det bedrivits fiske i
trakten reclan på 1200-talct cllcr tidigare. \'id
Luntcrtun fiskacles är'en lax i Rönneå, en
laxgård omtalas i ett dokument 1rån år 1303.
I fiskelåget Luntertun by'ggdes ett enkelt
fiskarkapell, kanske redan i mitten av 1200-
talet.

På 1300-talet passerades Öresund av en
fiansman, och i en rapport berättar han om
hur det orrl'attande sillfisket gicL ti11.'b0 En-
ligJt fi'irr.rslnannen skulle i runda tal 300 000
miinniskor för'sedda mecl 40 000 birtar och
500 skepp ha deltagit i fisket. Den stora an
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hopningeri av liskebåtar i Öresurrd beroclcle

på att fiskeflottor-Da i de t\'ska stådern,t Ham
burg, Liibr:ck, Rostock och Stralsund hrtde

fått tillstård alt beclrila flske i dessa vattcn,
el t, r'orrr rillcn lör.\ rlnnir I r.rn l{uq.'r\.1 r;ll
dcr'. Sillsrirnrnen sanllades utlrled en tio nil
lång stråclia Iär-rgs Skåne-kustcu, och stim
men st()cl sii tiitt att miri kundc ösa upp sillerl

i båtarna. fiots denna ör'erdrift av flskcts
orrfirng mristc sillfisker ha virrit mvckeL onr-

frtandc och hali stor^ beq dclse för liskar-be-

i.ll rrirreer. -aräl p" l3jår-lr"lvön.orn iörti!a
Skånc. Det inkcxnstbringal.le sillfi sket irjor-
rle Råstari lill ett Iikt och blornstrande sanr-

lrillle. L)ctta llrkrativa sillfiskc pågick i rrästan

lrr alrrrrr' lr.'.1t. r Io, k i mitrdle,,trrl rttrrinq rtn

cler dc serare årirundrac'lenir. Orsaken var
:rtt sillens liindriIgar il) rnot liusten fl,vttade

llori-ut och dc riktigt stora sillfirrckornsternit
krine Bjär c-kustcn upphiirde.!6r

Husbehousfisket
De krrstnär'a bönclerna på Bjäre lar inLe bzrra

.jorclbrukale utzru också fiskare. På strändcr
nas allnriinrringar byggdes enklir hamnal och

där- uppförcics också fi skebodar-. Föl jaktligerr

fänns det en hcl r'äcka fiskelägen och båtplat-

scr utmcd kustcn fr'åtr Skepparkroken till

I (i{l

l')hot t ftå1| t)iiiun aL) 1900-ttltt. (Kan.tui;rla!(L Kiitn(ttt,

tsirstacl. De byitr som låg inåt land och sont

inte h:rde tillgång till en strirndallmånning
fick enligt salnmal scdvanerätt tilltl-äde lill
cn strandrenrsa fr'ån vilkcn de kunde ltclriva
liskc. Böndernir i ltln Finnsbo hade till ex-

ernpel en fiskeplats vid N'[alens havsbad, och

birrrclerna i Hallavirra hzrcle båtar vid Hättiur
på nor-r-a kusten. Bjärc IIäraclsJordrevnin gs-

komrnission konslaterar ?ir 1670, alt fisket,
och fi riutst clä sillfisket, spclacle en viktie roll
fijr' 1-rskarbefolkningcn i Torckov, som hacle

fisket som huluclnärirrpJ.'"2 Nlcn år'en bör't-

clcrrrir i häradct. specicllt de son boddc i
närhcten al clen långa kusten, hade llskct
.om hin,irirrq. K,,mnri'si,,tt, rr alr\et .rlr \lÄr
rc clelen av bonclebefolkuingen borde kuttna
{å cn \.iss lrtkomst zw flskct. tnedan bönderna
hä\'dar att de inte hade .åd att ska11a lare sig

båtar eller' fiskereclskap, cx:h att cle intc hade

lid att,igna sig åt fiske. Fisket hacle en I'iss

betrdelse också j Båstad, men här-a.lers srörs-

ta fiskelåge var Torekor'. I(onmissionen kon-
stalerar att för'u1såttnirlSarn:r för att bedriva

.jorclbruk i lbrekor,r'ar- dåliga. då rnarkcr.r lar
flack oclt till stor del bcstocl av vit sand. I
plotokolleL står dct viclarc atl " li)r-ekor\' är
ctt flskelaige h!ar-der bor allehandr slags

liskirr^e, aI hlilka eu clcl hal\'a ingeu trtnan
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nririrg rin bar-a sjiin, en del blrrkr derönrr-
orn afivel i rlrarckeD". Sarnhiillct bcstotl zir

1670 al trettioscx hushiill, \'aral tjug-o cnbart
lcvdc på sjiil'ar-t och fiskc, medan sexton be-
,lr, r jorrlbrrrl, rrcd li\Le.nrr hirrjrirrq.

Utilver- sillfisket spelarle l:rxfisket i Rijnreå
och Arra.psån en belydir dc roll. Fi;r (lcii,r
bctalaclc staclcrr Argclholm ctt så kallat lancl-
gillc till hospitalct i Landskron:r, men man
klasade ör'el att cletta landeille var' beti clligL
slii|r-e ån de stads!kattc; som pålzrdcs anclr:r
stiiclcr_ av ung^cfiir_ samrra storlek. Dessrrtonr
bedrer,s et t llenchnde pärifiskc i err å ricl RiLn

afP.
I en beskrivning över Kristiarstads lliu ail-

176? sägs clet ort Btr kriknr och Fiirslör's sock
lrrr.:r'r i\.rlr\löll firrrr.d|r rl.L men,rll irqerl
cllcr- l?i bcclr-iler- liske.:';n Fi'rr (l evie saknas
llppgilier och om \råstr':r T(alup korrstutcr-as
det arr 'Saltsiön sröler lrär intill mctr gifict-
icke s:i rrt.ckert fisk sorrr uti Houl soclin'.
Flzh Torckol och Hov rapporteras :rrr h:\'el
lar'llskrikt isvnnerlret på "hrrrnrnor och tas
Lekräfior'" och vicl Tlullands Vädcrir att s:il-
jaktcn lar god. Ln havsvik vid Båstad, kall:rd
Charton Biist:r l'ik, r'ar 'llsk liL al rlh slag
och sill rrest nraLsvirr".

Att dcn llrstnär-a bonclebelblkninsen iiire-
d.og att bedrili! liske i Krttc'gatt fi-arrsrir al
crr lapptrlt fi-irn rir-1830. "Ln stor del .iv all-
mogen licl Bjär-e-kusten idkar fiske uti }ilt
regalt, men cleLLu närirgsf:inu har ticl clicr
arrriLrt så ar)trpit, att dctsauma lilrlcclct iir
knrppast lar- tilh-rickligt lör- ortens beho\'."
Fil-utom hiistiisket efter sill ililqrde rnlrr
under andra årstidel tolsk kolja. itiillefluucl
rit och ir|rrau illrdisk samt hummcr_.2"r Uncler_

andra hrilftcn ar' 1800 talet bö.jade llsket a1t

gå tillbak:r.
I 1878 zir-s Sk:incs kalcncle r-linns l'öljancle

tippg-iftcr om fiskct pii Bjär-ehalr,iin. I hår':iclet
finns fern fiskeliiger. fiirutorn Rristacl. "L)ct
fiskzrs i svnncrhct sill (kullasill), hlilken dock
till fö!d :rf fiskLr-crr:rs oförstzind och snikcn
hct biirjat bliiia oroanclc srills\nt." Fiskerecl-
skapen ägcles olia av andla in fiskalnr sjäh a,
"hrilkr <1å begirgra clen till hiilltcrrbr-trk, clet
i'ill siiga ar-r-cridcra dcnl mot cn afgrilcl af
halli'a lingsten". I fiskeliiget Nlagnalp, Bar'l-

åkla socken. boclcle rrio fiskiu-e. Firr fiskct
anvzindcs na båtar-. taxelacle till 350 kr', liske-
redskapen till 39? kL fiilsålcl fisl lill 350 kr.
I fiskeliget \'ejbv bocl<le 1 6 fisklrt . För fiskct
:rnr'ärtles tlc båtar. taxeladc till 7.'r0 kr, fiskc
rcclsktpcn till ,175 kr och clcn sålcla fisken till
1000 kr-. \rid Lrrntertun lanns ett ben'drnde
laxfiske i Rönneii. I Raurrnsjir fiskcliigc i \':ist
la ku-ups sockcn bodclc 12 fiskare. Dessutori
iclkaclcs liskc al il3 birnderr och torpare lill-
hör-ancle närgr-änsancle bvar och socknar: Frjr'
lisket arliindcs tio b:itrr-. tarcr-aclc till 5.31-10

kr-, fisker-edskap till 12.975 Lr. och clerr fiir.
sålcl:r fisken viirtlcrzrdcs till 6.200 kr-. Kung
Xhgnns Er-iksson skall ha rrtlär-dat e1.1 skvdds-
brel för fisket i Tolekov clel :r.r tondc m:rj
131.1..\ 1877 boddc här 4l fiskar c och liske
iclkaclcs ocksä ar'34 bönder-och torpale fi-ån
niirgränsande oml:iden. I Tor ekol arviirclcs
2-1 båtar-för' fiske. sotlr tillsarnD)al)r laxcr'aclcs
ti11 10.050 kr-orror, r':ir-clet :ir' fisker-cdskapcn
lill 16.676 kr och clcn sålcla liskcLr till 7.!X)r'r

kr-.

t rrd-r lSoo r.rl, tr,r li.l, I'.r'.rrtr.r .rrr.r.
Lrpp till tio ton, och utnistade mr'.1 aro. och
., q, l. D.r Llet rrcltle rtilrje li, I hr '. rr r r r i r rqe r r

pa tio lill lolv rni[) r'o ]r:iteu. I börjarr ar'1900
r.rlrr Lr.irllr:rrl,. fi.L:rttr.r. ll ,t rtt.,ittn irr qr r.
L)å kom slijtre rnotorclrivla bliLLllrer på om
kr iue s,jtrttio ton för-scddl nred virischaq och
rnan biiljade anliincla ett helt nltt fislerecl-
skap, nånrlieeo h å1en, som gav siiklalc fiirrg
sler'. Fiskel. sorri bin:ir-irrg. för-lorndc sin bc
tr tlelsc.!"'

ALI ttrtrtt fi.skarc i grirLgen tid
Tr'å h ernbvgclsslilcL ulc, rärrrligerr E. Sirdcr-
rniur och 13..jor-1cn, har-utförligt bcr-zittzrt hur
fi sket bedlels på :irtonh rrncllatalet. Fiil jutle
samm;rrfirttning g|Lurclal sig på rleras skilcl
r'irtgitr-.

I arrsrrsti rnånad birr.jade firrberecielse-
arbetet för höstcrls fiske. Fiskcbr'rtarna clrogs
upp pä land fdr att ses över', cle garrl:r r-ecl-

sklpen skulle lagns och DYll garrr kDvtls oclr
ljrv s r' , d .tr'rrr.irrLr rr. .11 lrtt lrlr rr,rr.rrrir;
lar i 1-ullgott skick då sillfisket skullc bör'ja.
Nrir ticlen liir fisket var inne blet det lil oclr
rtire)se i fiskcLigcurr, och de ciitti)ls stiiugch

I {i7



fiskebodarna öppnacles ar tespeklive ig..at-c.

vädrades oclr slädades. Karaktiiristiskt fiir'
Tor-ekov lar- atL man inle hatlc någ-ra fiske-
bodar. I st:illct arrvliucles kistot-clär reclskapcrt
, " h r illhel rörr r Iilr r,'r "r1... l,l-urd .rrrnu ..il
kena till si1lnätcn. Nätcrr liiingdes rtpp 1ör'en
sista ölcrslr-r och lacles sedan i birtel. Res:itt-
ningen kliclcle sig i oljekliicler, srdvzist oclr
sjiistörlar', och scclur lnatvisko.n2r med IäI-d

kosten slrl ats omborcl. r,ar nrinnen beredda
irtt bcge sig ul till ha\'s fiir att i Kattcgatt för-
sölr lirrn:r d, .ill.r rrr r,,r rÄLt 'ie nt trtr,t
kusten. Om ing..eD segciviucl itlll]s l)Lis1e be-
sittningcn gr-ipa Lill år'or-na och r-o clcn tuuga
båten. Elier 1ånsr'äg^a fiskefiircler, in le sållan
iincla upp rnol Särdal, Stcnsjö och Falker-
berg r,id halliinclska kusten, kom man Ircrn
fiirst sent pii kvrillcrr ruistfiilj:rnde dag. NIen
oni rnan inte begal sig sii l:ingt ir rig, liilinacle
nran hernmahamncn liir-st pli cfler rridclagen
cllcr kr'ållt n ii5r- att ligga ut nliter. sorr rltl
sedan brir-gacle ticligt nåstiöljandc rror-gorr.
Rålarna krrndc lzrrn fuliasl:rcle ru silrelglän-
sande sill. och då blel clct liv och r'örelse licl
hamnen, lvktonrit tålcles i liskeboclarna oclt
li:krrr:r riirlttL,q.,rr,1, rirrr,rrr'le I rirrtrortr.'.
It, tr.,r r',irrrliqetrrlcr,r. j,'l'1,;tt rrll-.r n.rld
ir'ån sill, lasu fångslen på kärrol och litsla
den upp til1 liskcbodarna. f)ct vzrr ocksli klin-
nornas.jobb iitl toILa, Jaga och "stcna" nliten
till nistkomnrancle dirg. Det kturde iblancl
irrtriifll ltt arbetct mcd clcrr r ika iillfårgsten
pågick trncler en slor del av nattcn. tlncle:'

Slnttao Halp.t, san l)\-&E1'l i,itl l)U.|.\to!)t slftnl,
[i;t(]cs rn, kalleno ,tt L. .Jö)t\.\on o(h ,1. \ilstan Jrlitt
Ingctstotp\ \h1t d iHor.t.rxk.n. |I':lb II |lo:)

I iis

ticlen samlades en rnringd rrilirrliskol ft-an

:rngr-rinsrndc blar oclr sillrrppköpalc i fislic
liiget. När- 1ångstcn r,ar- r'idglorci, biir-jaclc cn
lirlig handel mellan fiskuppkiiparna och
fi sk:rrbef<rJkningen. Ibland korl sillaköparna
liLrgr'riga ifr iin. :incl:r bot-tili-ån Göirge, och
n:ir-pr-isct lar trppgjor'1 såg man sillakirpzu-ua
för-svinna mecl sina lirlllastacle rlgnar'1ör att
a\r1tr a (ler efier'fi ågacle \'ar-an i arrgr-ållslncle
socklrill. L)clr fisL. sorrt inte aur':indcs gcrlast
eller-sålcles till uppköpare lufttorkacles. Spät
to.. llLrnclror och vitling rcusadcs ocb fliktes
upp, r'arcftcr-clc hiirrgdes uirp på stäng-cr cllcr
Lorksni;ren.

Skeppsbygeri
\iÄ1.' I ..l, lr .Le1,psl'rr-1, r r lr.rr r il ' rr. r.rr it
.rr lrllr.rr''.r'lic.' 
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Kullabvgdcn och ricl Boh r rskrtste u. ,\vcn otr
rr:igot stirr-rc skcppsllr ggeri inte tr cks ha fiirc
kommit pii Bj:ir-chuh'ör, sri llggcle man clock
fartig på atskilliga stäl1cn utc vid krLslen -
cxcrrrpellis ricl Blistad. Inselstorp. Idimrusjr),
(l-rtchrnn och Skcpparkrrrken. De lar-trgs

L\per som an\'älrdes i Bjärc sjr)iu tcrr vlr en-
nrirsla(le laslsklrlor och slupaq galcascr' (xrh

skoncrtcr sarrrt briggar'.t'i i

I Bj:ile-bv5..den b1'g-gclc nrar se(lal gerr-
malt sjzih sirra bitar. och den trlditioucu
fö.rsalre, tr()ts iikacl stor-lck pii båtarna. Bji-
rcs hernbvgclsfbrskale har- bcrlittat ltrrr det
gick till nrir-rrlut rnrcl enLla leclskap brggdc
l:rr-fig utc vid kustcrr. !-r:in :Lseu korl hlist
sljutsalna med elitimlrcr- lrer. till den enkla
stapeib:idciel licl kustcn. Nlcrr clct bler ailt
s\'au iu e irlt skafla låmpligt cktimrucI till båt-
bvg-gc. I cn r-appor t fi?ir bör-jan a\'1800 talct
nrerlrlelas an "sr':rrighctcll att ansl:rfia ektim
1,, r. \.,rrr r'r. rr r.:.rr ll.irr rr,rr l.rtrqt hr,r r. . .r' , r'
h:inrsko p:i dcnrra rr:irirgsgren''. Bvggct kan
birr-ja. NI:in sagar, hrl lar-. harnlar', kokat- tj:ir-a

oclr llt:ck. Bvglderrs kr in nor biit m:rt till qlepps-

l''g:,rrnr,', lr lnlll {lrrrltcr Lrr l:r .i;,rrr.rrr.
risor-. \zir- skcppsdåcLet var fiircligtirnnt trår1-

des clanscrr pii dlickct. Så kommet cl:rgcr fil
sjilsätnringen. Sekta r-ullltr firltlget p:i stock
iu lli1 rLt i ll?1\'e1.!1'7

Ett britall l:ig räsler olr hitnulornrå.let i
Br.r.,,l. o, lr,1, r \,r -.'n\l J..,'r':r l:||l\t \ir''r
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h\rq,le5 lr, . \r l;5;.iå.;r e'r l:rrr\qp,r
hela sextio läster-, vilket tvclligen var en skcr
nare. Ett sjrcl:rnt laltvg :rnr'ändes ofta för ut-
r^ikesthrt. Det hacle scx mzrns besättning och
olllräknirt till våra mått Ial lastför-nrzigan
bunch-alemtio torr. 1782 bvggcles en galeas,
Christina l,lalit, på trertioflr'a liister-. Bestiil
lare och ägirrc rar de kiinda Båstads-köpmän-
nen Jur-sen ,\ear^clh och A.|. Ollrnan samt
skcpparen S. Kock frän Hor'. År 1829 var rvå
lartve unclcr bvggnad i Båstad, beställda av
komnerserådet \{irller, sont äecle Skottolp
och Dömestorps i4ods.2'js TIau hade rlår-för
behor. irv spannnålslrirnsporter. \rart ct i Bir
stad \,ar- inte ensa[rt i trakter]. El c'luktig kon-
kurrent hade mzrn på n;ira hill, nårnligerr i
Hor', närrnarc bcstämt på Ingclstorpr str-ancl
nila hamnen iNorrcbr-o. Under slutet av
l820 talct påbiirjades skeppsbyggcri vid hrg-
clstor-ps stlancl at' ortsbefblkningen oclt Tcr
rckovs-bo..!r'r' f)ct lar inqa störr-c skepp som
bvggdes utarr.jakter', gale:iscr- oclr skorrarc,
- 'rrr.L, pp,rre li.rr urlr'n:r ql,rd- m, d i ö.rer-
s,jii fart och mirjligcn till Errgland. Hrir-iråt
b1'ggeliet gick till llnns skildrat i bokcn om
b1'ar-rra Angalag och l(irr-ag:ird. "Diir- ianns
eu stapelbädcl best:iende a! tvri rader med
stora ster)ar mc1lan !ilket farn'een blggclcs.
Pa .t, nar nr'ade. lrl,rnl p:r r ill.r tirnrrrer rn,rrr-
tr, n rtrrd-r J-,lrrinq.rr .l rIp.1,rqq111.i.1,111 11

krinclc stri n:ir-de siltte upp spantell och brä-
clelna. Brädelua ladcs iavlårga trås rred
kokande vatteu sii att cle kurrdc böjas oclr
nitas last i spantcn. Nälskro,,,et I'ar färdigt
droq rnan ut skeppct pii rullar rned block
och talja fiistirde i en ringsteri, sortr låg cn hit
ut i \.attnel". Seclarr båtert lar iösatt malade
man skrot et och t-iggacle dct. Senare rrnclcr
1900 trlct hirees utjärrta seeelskutol upp virl

dcnna plrts och det gamlu skcppstirrr.e t :rtrk
tioucrades bort.

Farn'ssbvggandet upphörcle vid mitten :rv

181)0-talet; anledningen var nämast at1 srnå
farn q blev rnindre liirancle ckonorrriskt. Far-
n'uen bvqgcles alh stiirrc, och då blev det ock-
så nöchincligt aLt vzrn'cn llck stöLLe rcsurser

Hamnar, skeppsfaft och sjöhaptmer
S jöf arten p:i B-jårehalr,ön har- girrnlu anor.
1t-ån r,ikinsartras ii\,cltt\'tligil fiirclcr-, boncle-
seghr-nas hatrclclslär'der urrdcr medelticlerr
och iöfiir-tens gulclzilder- uncler clcn fiirsta
hiilften ar'1800 tale. Under- me cleltidel ut
tirrdes rn:-inga lraktcr ar, kustbiincler-, sonr
J rpp;rl. hlqd-n.prn,lrrlrer rill ;rn:irrrarr i

ståclcrna, detr sei kallade boncleseelationcrr.
Uncler ]600 talets första clel lanns clet 235
segelskutor i Bjäre. Dc var-Iör clet rrrcstzr små
skutor pä en hah' till flra läster; clct r,ill siisa
nred cn lastftirm:isa fiån ett lill rio ron. Se

clan garrlnirlt hacle mrn lirliga sjöIör-bindel

Tabell44. Antalet färg'g. soln medfordc andra varor
;in ved, från ha narna i nordv:isba Skåne til Malmö.
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TabeI 43 Mängden lass r€d fraltad till Malnö frd hamnarna på Bjärehalvön. Statisrik på antaler lass ved som an-
löpt Malmö hamn saknas vissa år, exempelvis 1670 octr hela 1680-talet.
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scr- rired hlmlar på Sjålland, dit skutskcp
pare segladc frzin Bjrir e kusLeu med fisk oclr
skogspr-odukter', som r,ed, tjiira och timmer
De rnest betyciande harlnurrna r,ar Båstzrcl och
C;r\'1ehamn, men skeppslart bedr-er,s ocksir
fi-rin Skepparkroken, Tor-ekor, oclr I{.ettlik.:i"

Eftcr fi cderr i Roskilde år- I 058. d:i bland
annat Skåne blev s\,cnskt, följdc cn orolii4 ticl.

Klie, hårjningar, missväxt och sjukdornar
inrrebar'ocks:i err viss minskning av Bjäre-
sjöi'artcn, och clessutortr fiir^lrjtrcls all ltardel
rnccl Danmark. t\Icn dcn jordbrtrkarrdc be-
fcrlkuilger lirrtsatte att göra en ellel ett par-

sjör-esor per å1 r'ilket var vnrrligt urrcler clert

dansk?1 dden. l)e meclför'dc r,ed och lantbmks
prudrrlr, r ril lur.r.r rr.rr',1 \1.'lrrro. Är.rr
clter- dct att Skrirrc blir,it sverrskt risnl tulljour'-
nille.na atl en stol mängd led liaktadcs lran

Tabell45. 
^ntal 

bålar, so famsiBjäeårr7r1.

\rrtal Arlitl
s< gcllrrtar r odrlLite| B.s:illlliDg

Bjäre hamnarrrl till \falDö. Nåstan 50 pr-o-

cent av all r,ed ll-aktades pir skutor-fnin Cilyte-
hamn, 28 och 18 procent lrån Båstad r-cspck
tive Torr:ko',. rneri:rrr antalel vedskutor {i_ån

Skeppar-kroken rar för-hållandevis litet. \reden
r,ar- cn tullpliktig- vara. r,ar-för rn,vncligheterna
kontrolleracle in- och utitirsel. SrmtidigJt virr
all handel r.rred andra va1-or li;rbjuden, och
r,illc skutskcpplrrrra a\"/ttra andra raror- {ick
de sälja dem utan att m)'ndighcternir fick
kår'rnedom rLärom.:i1

DeL år'dock iute tloligJt at1 detta för-bud
hiills, cl:i cler i.joumalerna litt ofir för'ekorn-
rne. anLeckningal orn all skeppalna liirdc
rrcd sig dir,crsc livsncclcl och viivnader. Nlan
Lrr lörrrrnd; .rt rlc.\ir r.rrot .il,lc. pt ira i

nägot helr, lill niigon uppköpare eller på
mlrknadcr i Mdmir. Ltt autal vnror frirkLades
sålcclcs till N,lalmö lrån Bjärc bvgdcn, fi-anr
för allt var- clet fisk, sniör- och :igg. mcn också
andra prodrtller. Skeppalna llck betala ar.
gifiel lirl cle varrrr sorn cle förde rnerl sig till
N{almii och också lirr varor son dc f<ir^cle

mecl sig hem igen. Tillbaka till Bjäre ii:tkta
cles spanrrrllil fllirnst riig, lin. rnalt och salt.

Ar'1711 gjor-dc -\lagrrus Stelbock e1l rLpp-

r-op angåencle Skånes tillgångar-på biitar,
rrransklp oclr lastutlvrnrnen.!i! Från Bjär-e
rqrpg^ais firljandc siffror: Sarrrrriirrrlngl Iirnls
clet i Bjäre-socknar-na 8lJ bå1ar med en besätt
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ning pii.112 man. Förmodligcl anliincles
" r-( )(ld bätarll ir" för klrstniir?r fisle och ålmins
tone en del ar"'segelbzitar-na" för fiaktfal-t.

Urrclcl rnirleu av l700,Lalct ökrclc skepps,
fartcn i onrf^ttniltg och skutourlt iig-des till
stor- del av boncleskeppale tr lin frärnsL Hovs
och \riistra l{anqrs socln:rr: Nlol slutet a\'år--
hrtrclraclet f:rrtns clct enlist Dtan talsliingder--
Da ctt Ieultiotal skepparc i de fi't-a norcllifra
llj:ir-e sockrrarrra. I en lanclshör cliugsåmbets
rappo|t il-ån bötiirll av a.tollhunclraU ct läser
mrur: 'Bjlire lriracl, r':rrsjordbnrk :ir de t mag,
raste och rrrinst lirnanclc i hell Skiine. ir lik
viil folkrikt. Fijl folkcts bär.gning- årjor-clbru-
ket vida otillr'äckligt... och skeppsfarten är
i aDseenclc till ().teus be1ägenhct det.r errda
lånrplig-a". I en bcskrir,ning av Bjär.e li:ir.acl år.

1817 mecldclas onr Barkåkr-ir socken att "rvicl
Nl:rgrrar-p och Skcppar-krokcn kurrla 6 ri 8
föLs djupgäeudc farne tillöpa till 50 å 100
alnzrr-s af.strincl l'r-ån landct på iifiriga ställen
är nrer':r linggrunclt. För'åbo:rrna i brarnzt
\\:ejbt och N{agrrar-p samt Skcpparkr.olicn är.

sjirfar-ten och {iskelicr-na lika bctvdande rrä
ringsfiitrg sonr :ikerblLrket".:i,t

Sjölartcri hacle iincla sedll mcdelticlen
hali stor- ben delsc i Barkåkra socLen. Scdan
LtLntcrtun l;tgts net fortsllttc en (lel sjötralik
till clen g:rnrla hantncn rid årl\nrringcn, nerr
eitcr-harcl blet Skeppar-krokerr cn benclarrcic
sjirlaltshamn. Skcppartrokcrr r,:rr' 1är'rge flar-k-
:rklas r,iktig:rstc utf iilse lhamn, uucler-161)0-
talel r'irr ved, fi-rnrlör lllt till Iiöpenhamn, en
viktig exportr,ala och rinrler I700 taler skep
pacles vllc och liDncla.o. Llt. Skcppzrrkr-okcrr
tillhör-de F,n{:cltoliir och \,ar godscrs lasrage
pi:rts, och uncler- Sljcr-nsrr'är'cls Lid skeppaclcs
h:ir-ifi-iirr siicl och jiirnploglr Jorden onrkr-irru
Klokcn. sour hanrnen ocksi kallades. hör.cle
eltcr euskiltet lill 1ar-men Stcpparkrokcn
och omlalLaclc 1,/ I ij rnantal. Är LBl0 r'ar. den
Lrppdellcl på tretton torplägelheter- ocb i
b,vn laurrs fler:L gatehus. I Skcppar.krokcn
bcclrels under crr periocl i början av 180()-
l:rlet riven skeppsblgge. I blrr lanns t|zi tull-
uirpsmingsrnlin oclt kustr-odd:1r'e salnt måltgit

l7l
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skepparg:ilclar-. Hults licl har nzulrr cftcr-hlrnl
kaptcn Pcr HLrlt, vilken rrncler-lirlsn h:ilftcn
av ar-tonhunch-atalct ligclc tvli giu clal ricl lidens
fot. \ri(l milten al ar-tonhunclr-ata)ct gick
Skepparkroken tillb:ika och sjiriiu-tcn upp-
hiirde n:istan hclt. ,\rlcdui|Eien var, i1[ Bark-
iikla socken hade brggt en nl harnrr, Ertuel-
holms h:uln. Urrcic'r' 18.10-talet biiljarle nan
Lurder söLa nöjlighctcn irtt zrnlirgga crt ltarnn
vid rrirrrrrilgen ar Rönneii. Tankcn var att
den skullc ch-ilas sorn elt aktiebolag och Ii-
r'r:rnsieras :u harrrnavgifler'- \{an räLuacle
lncd att hamnen skulle kunna ftLugera sorn
cn ornlastningsharln f irr fi-ämst jor-clbruks-
procluktcr', soll) trilnsportera.les p:i pr-:inrirr
på:in. För-st är- 1853 korrr harnnblggel iBång
sccliur e11 lån haclc bcviljats rv riksdiLgcu lir'

l8i0-51. Pirarnralna blggcles 1854-56, clå

r:igot kor-tare :in cl:rgcus. Harnnen invigdes
l'rr- 1856 och blev r:n stor frrrngång tLncler cle

första deccnnicr- a. Ltt sto|t antal far-fi g aD

löptc hirrnnen rled kol, tcgcl, kolorilllalor
och lastade spzurrrm:il och vecl. I'nder 1880

talet skedde (bck cn ?luuattuing och lr':lfiken
nrinskadc. Änlecluiugen till clctta rar fle.a.
Ilamnen blcv lått igensand:rd r,icl stot-trtar',
,'clr 'l.'r Ir.'mtr.'rEiIi rrr.r " irr\L,rde lÄr.rtmttr.r
clcs rrrtrcldringsalbetet pzi grurcl irv kapital-

112

blist. Dessrrtom lick fiaktfartcn pi Engel-
hollns lrarrrn konkurr els fiån jårnväg-en. År-

1897 gick bolagct i korrkuls och hatlnen
lacles ner'.!tl

N'Iaennrp gr-rurctacle sin cxistcns pii fiske
och bonclcscglatiorr. Hrit fanns en skr clclaci

hamn liir-en fi aktl:rrt, som skapacle förrrögen-
hctcr, r'ilka bla cl arrDal tog sig rrttr'ck i pz'r

kostade skeppar-g-år-dar-.?" \rejbvsn irnd lar
llskebv oclr hemo.t li;r scgclskutor unclet'
1800 tlrlet. \'idare noterades i 1817:irs bc
skr-ilring att "\'\'icl Cir t'tehanrt .. . :ifi'cn stirr
re f:u-tlg kunna ligga urcd såkerhel. \'iuter-
liggande l:rrb,g linnes ej i clcnua harnn'. Det
garnla (lr\'dehamrr l:ig ungcfiir-nritt på Stora
Hults stlarrcl i lii lll eLt re\'. (]rlderer,, och r':u'

på sin ticl en av clc största irJrpor-l- och erport
harnn:rrna. Det lar ingen stor llarrul, rllen
snlr skuLol kturcle liigga till, medan störle
Ialfig rrzistc zurkrl pir reclclen. Dår f:runs ctt
hgerskjul. ett timmenrpplag och för'tnocl-
ligcn ocksir ctt skepprsbrggeri. l-n stranclfog-
cle hacle Lill trppgift att iir,crr,irka sjrifarten
och tl trpp cle :l gilier sotn skcppurrur skrrlle
bctala. "I lLarnrnsjo oclr N'Iäsiuge iiskcl:igert
kunn:r 7 fots far-tlg på 100 llmnzrt-s afståttd
nirlkas stranden. Sjiifart iir lika:rlll,. ånt nri
r-irgsfriug sorr ilker-bmket. 6 ir 7 fots llrtvg
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krrrrrra ingii i Tblelorv hamn. D:ir.blott t\--\\,
lirr,:l:rl iilo 1'llligl." Faln gerr Na jaclcn. Hal-
land och Eliicla, som rlrrfllicr.acle linjcn (iö
tebolg Liibeck.:utlöple hamlen i Torekcx
tre g:inger irecli:rn. Ilavskuslen vid Båstacl
v:rr lzinggltrricl oclt nligor steuig. Nlcllun
B.r.r.',1,,, lr Iill,r Ft.r.r.,,l Lrrrrd, irr,j. .rör..
l'nllrg kornrn:r nrirlral e strandell :irr lrri tr e
hurrclr-a lanrrars djtLp, lossnirrg^ måstc skc
genom b:ilar. Niieorr ceentlig hanrr fanns
irrtc: rrlltrr rnen byggdc blvlagor. rarrligen av
trä, r-lkt ut frän stl andclr och så liltgt ut. att
llstning och krssniuq kuncle ske. Rlistacl r,:u.
tullhiulllt. och av cn lilbclnr-:rcl tulljoLnrral
liårr 165i1 liams-at dct. i1l1 rniut Italrclllde
rrrccl Iiirpctrhamn och ntccl fiska hantnar'.
och atL bl:rncl auuat riig. malt och ntjö1 irrr
po.lelaclcs. I R:'rstacl rutlaclcs iltör-jen ar 1860
taiet till en kosrn.i.l a\:50.000 rilisdaler cn nr
lrarnn. clär fur-tlg ricd sex iots djrLpgiicncle
kuncle liigga till. För- B?istads liclLommancle
rccloris:rclcs år-1860 f\r'r l'arrlg i inrjkes sjö
lalL rncd sarnuranlagl 76läslert med föl.uroltl
skcpparna rrio mans ltesäLLrring. I Lrtr-ikes.sjö
lilrt rlnlopte fern lurhg rriccl 301 llister.. ferr
.|i-1,1,arr ,,, I il h,,,jnrrilc.lr.il \r l:,r,.,
orntalas t\li urincL c.jakter i sjirfirlt mellan
(]irt ebor-e och Bristatl.r;'i

Uncler iir crr 1871 till llJT{ifinnser ttrlll'orrr.
nal ber:trrcl. or:lt cnligt clcrrna fr.lktade ntarr
spanrrnil, hrrclar_ och skirrn saltt andr-a vltrot-
till Ciirteborg och i r ctul li;.(lc llan lllcd sis-
fr arrlör :rllt mirbler rill Båslaris möbt'lhend-
larc' lilusc. Ardr ir. rtrror sorn lossaclcs i Båsurtls
hanrr var-zinkpiit till krr.kans tlk, marufak
trrrer', lilsmeclel och 'etr rnlckcnltet starlia
drrcker"'. Till 1är'glrancllar e H.P Pornmer i
Båst:rcl korl sånchiingar- al cllr-blr-a Iärgiirn
rrrrr r,,rrr irlli;,,,', lr, o' I erril , j -

Under sceelsjtitaltcns tid lar hilrct uran-
ltrr-Bjiilc kusreu och II:rllalds Vriderö ert
sr':irtr-afi kelat 1ar\ irttclt nt ecl sina klippo r..

sklir och unclet vnt tcnst er. \liinga ruännisko
lir har spillts i slorrrr, climrrra och riattligt
t ötLcr. \l.irr1,'rrr.l.r ite'r .ilI, rr \\.rr.r \t,rr rrl
i mi1 1882. dri err lad skcppsbrott irlrråflit(lc
r Lllrrlir r- Tolekol ocll \riidcrön. ctt llertal fiir-
tvg blel rr ak och den hår-cl;r sjon bler urång.
irs sistil \'ilopl:rts.r;r 'l !a år'cuirclter', I881. blev

fir-en Lrtc pii Flallands \ädcrii 1ärdig. -\- lB[i?
lrtggclc rn:rn cn angrristsir-en, och l!)15 till
korn cn Ln.rllsienillappar-:rl sortr :ulänclcs r.irl
clirnm:r.r;" Lrnder clc fi å ör sLl år-tionclena av
L 8(i0-trlct lanls miinsa sjöliaptenssl:ikler
upptilglli i mar rtalslångtlcmn. DeL fanns 21
sji'rkaPtener i Hor', 33 i'Ibrekor'. 2? i \.ristr-a
Kar-up och 1{l iBristacl. r\tnrinsrone i Ho\.s
och \riistr-:r Kar ups sockDar var det \itnligt lltt
kaplerier_na och sl\r'rnlinnen ocksii lar l:urt
blukar-e, och i rniirrgr lall ägclc cle tliiktcns
störsti1 gzir.lar^.!"' X,lan seglacle pli sornmar.
halvlir-et, och infiil höststornt:rrna lacles f:rr.-
tvg-cn LLpp Iör virrtcrn. I eu del fa]1 ägde sjo
kaplcncn sjiilv I:u tvgct. men för- clet mcsta
\'r1r iigarna rnangl och lar'och en av denr
iigcle err cllel fler-a delar i far-rvget, sii kallil(lc
parlsr cdc.ier'. En d;rg pli rtr'året liall:rclcs
deLigama till "r'rikneeillc" i skcppal.els lrcm;
lör'uto1r1 att cn gocl rnålticl lvzits, s:i skulle
segcliilets llikenskaper- g:is gcrront oclt vin-
stcll del:ls ut lill parre.ua.

I tt ,tiitl,1v'n.,, qliflq lt t \ j;L.t l,t, , \J, tt
,\ilr rnl
Harr var iiiclcl iir- t E39 i l{amnrsjö. cl:ir. hrrrs
fi'illilclr-ar Irade err q2'ud oclr ä{tnade sig:it
jor-diluli. Sorn sii mårgir andr.a Bjlir-e-r ns
lingar bler han sjirman.rsr \ric'l sin iör.sta sji!
lesu nrörrstt-ade lian i Gtite bot-g pii ett thr.ti,g,
soll \ilr-cleslinel-at till Stockholrn. Xlcn fiirst
skrLllc de till Londorr fiir.atr lraitnta last. ocll
efier-cn slolrnig itet-rcsa ör'er ,\or.dsjörr zrn-
llirrcle h:ut till Stockltolrrr. Där ntorrstrlcle
hau p:i crr gale?ts med destinatiol l.issaborr.
Linder st:incliga storrnar tvinglclcs det lillzr
l:rftvgct ittt ankrir i n:ilheLen ar,Arerrclal i
Norge, clif nan tillbr-ingrdc.julon. Seclan b:rr
clet Lrt pi Norclsji)n, och cfter-tre vcckors vlist
1ig stor-m råclde m:ur sli smrinirrg.orn Lissabon
oclr ()polto. Efier-cliver-se rcsor till C;cltlta,
Anrrvcrpen och I'iteri Iöljde ha| nrcd erl firr
1r'g pi lånurcsa lill Ausrrirlierl. NIeci err tri-
lasr ornbord stvr-cles ktrrscn mot fi.lrpsladcll
och viclare rnccl el vinlast till Port Elisabeth.
rllillår rnan iteltiincle till London. Scclan
lltr t llLr in:.r' r rnterrr ilrr', l,r qd e r' Inötrst-
racle hiin på ett fzu q,!l desrineral till ajran pir
-\liikas norc'lknst, r'idar-c till örr Cec..li:rr i i
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Medelhavet, och efter ett kort uppehåll var

farryget på våg med en kaffelast till Santos

på Brasiliens östkust. Dårifrån återvände han

till Europa och Hamburg, dit fartyget an-

lände för bottenrevade märssegel i en ra-

sande snöstorm. Efter ankomst till Göteborg

avbröt han tills vidare sina siöfärder för att

avlägga kaptensexamen i Malmö. Som styr-

man företog han flera resor i europeiska
farvatten, för att sedan ta hyra På ett fartyg

destinerat till Singapore samt därifrån till
Batavia på ön Java. I Batavia lastade man

socker. som skulle fraktas till New York, dit
man anlånde i storm och snö1jocka. Med en

last skulle därefter barken Hedvig, som kom

från Hålsingborg, avgå till Buenos Aires'

Några dagar efter att man lämnat New York

råkade fartyget ut för en fruktansvård orkan,

i vilken kapten Hammargren från Torekov

och tr.å besättningsmän spolades över bord'
Med blicken riktad akterut fick Sven Nilsson

se kaptenen på toppen av en våldig vå9, stry-

kande med ena handen över pannan och

med ansiktetvänt mot fartyget. I nästa ögon-

blickvar kaptenen borta och slntes inte mer
En skräckfylld natt följde, då fartyget slunga-

des som ett sPån mellan de rasande vågorna'

Kapten Sven Nilsson övertog då befålet och

lörde larrygel lvckJigt i hamn [ör reparalion

Därefter företog kapten Nilsson, som befäl-

havare på barken Hedvig, flera vidstråckta

...o.. På grund av sjukdom måste han så

småningom resa hem, och därmed hade en

omvi xlande och ibland larolylld:jömanna'
bana tagit slut.

tjäre

Bjäre ocl
revolutic
I Nordvåstsl
omvandling
genomfördt
Det måste h

digt skrämn
en, som inl
spelade en :

av den agra
tande och I
såväl bebyg
skap. Skifte
var förhålla
delar av Ski
kronaslåtte
senare Öst
Ärgelholm
laga skiftetr
lagets betYc

skyldighet€
gemensaml
de fick håg
des byarna
darna blev
sina n1a åg
heten relat

- i Malmöl
gårdarna c

procent.2s
brukmark
samtidigt, i
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gjorda inv
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