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Skiftenas tid

Bondesamhällets förändring
tr'id 1800-talets början kan Bjåre, liksom
r€sten av Skåne, beskrivas som ett byaland-
skap, där jordbrukarbefolkningen uppgick
till omkring åttio procent, men från och med
1800-talets mitt bö{ade andelen landsbygds-
boende att minska.

Vid sluter av 1 700-talet rar Bjä-re fortfaran-
de en fattigbygd - de sammanbyggda går-
dama låg mitt i b1n, jorden brukades med
uråldriga träredskap, och sådd och skörd

skedde alltid i samråd med byalaget. Skör,
darna var b1vg.2111112 och brukningsmeLo-
derna fortfarande så primitiva, att en dålig
sommar nästan alltid resulterade i missräxt
och försöiningsproblem. För att kunna för-
söia sig måste bonden vara lite av allkonst-
når - basen var naturligwis växtodling och
djurhållning, men dessutom måste bonde-
befolkningen ågna sig åt fiske, seglation och
försäljning, tånghåmtning och tor-vbrytning
för att nåmna några exempel.



På 1800-talet skulle bondesamhållet kom-
ma att förändras radikalt, en rad lagar och
förordningar reglerade ägoförhållandena,
jorden omfördelades, bygemenskapen för-
svann och byarna sprängdes på gott och onl
Skiftenas genomförande möjlisdordes tack
vare att många bönder var positiva till dessa
förändringaq samtidigt som andra var oro
liga för deras konsekvenser och för att drab-
bas av sämre utkomstmöjligheter. Når väl
skiftena hade genomförts så följde en rad
agrara förbåttringar som ändrade odlings-
system, bättre bearbetning och utnyttjande
av åkermarken, ökad mekanisering, rickdik
ning av vattensjuka åkrar och införande av
vallväxter och andravåxtslag. Dessa faktorer,
liksom införandet av handelsgödsel, lcddc
till en agrar revolution, som möjliggjorde en
ökning av odlingsarealen, högre avkastning
och en högre levnadsstandard. Under 1800-
talet ökade Sveriges befolkning fiån 2,3 till
5.1 milioner. rros en berydande emigrarion.
och samtidigt ökade också den uppodlade
arealen.!1 Ett resultat av denna våldsamma
expansion av åkermarken var att Sverige på
1840-talet kunde börja exportera spannmål,
främst hawe. En rad föråndringar bidrog till
att påverka bondebefolkningens levnads-
villkor och åndra samhällsstrukturen. Inför-
andet av en obligatorisk fblkskola på 1840
talet, böndernas politiska frigörelse och riks-
dagsreformen 1866, då den gamla ståndsrik-
dagen ersattes med en tvåkammarriksdag,
var några av alla de reformer som bidrog till
Sveriges omvandling från ett perifert, delvis
underutvecklat land i Europas utkant, mot
ett konkurrenskraftigt industrisamhå11e.'o5

Låt oss emellertid ta itu med förändring-
arna, som ledde till den agrara revolutionen,
steg för steg och börja med de förordningar,
som reglerade ågoskiften.

Behoret a\ markomläggning
Tegsplittrineen ökade alltmer, dels eftersom
an'skiften ökade antalet hemmansdelar. dels
genom att allt fler brukningsgårdar kom att
bestå av två eller flera hemmansdelar bero-
ende på giftermål eller köp. Dessutom var
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driften orationell och tidsödande bland annat
genom tvånget av gemensam betesgång, av
att alla måste så och skörda samtidigt samt
av den långa färdvägen mellan gården och
den långst bort liggande inägan. Hur förhål-
ler det sig på Bjärehalvön - är tegarna verk-
ligen så små.att arbetet blir tungrott och
orationellt? Agostrukturen i fyra byar har
undersökts med avseende på inägornas areal,
antal tegar (skiften) och markslagets fördel-
ning i protenr."" De noggranna mätningar
som 1öregick ett skiftesförfarande gör det
möjligt att för varje by deta{jstudera ägo-
strukturen och tegarnas storlek. Två hem-
man i Glimminge bI har jämförts med av-

seende på inågornas genomsnittliga storlek.
Medelstorleken på åkerskiftena tillhörande
hemman nummer fem var ett tunnland och
åtta kappland och för ängen trettio kapp-
land. medan motsvarande siffror för hem-
man sex var arton respektive sjutton kapp
land. Det är inga stora ytor om man betånker
att ett tunnland är 4 937 och ett kappland
154 kvadratmeter 17 kappland år ungefår
lika med ett % tunnland, en yta som motsva-
rar 50 gånger 50 meter eller inte riktigt en
halv fotbollsplan. Skillnaden mellan hem-
man 5 och 6 år markant. men dess orsak
oviss, kanske historiskt betingad.

Fördelningen av de båda markslagen åker
och äng var ganska olika i de tre jämförda
byarna Torekov, Påarp och Arrgelsbåck. För-
delningen av och storleken på markslagen
var väldigt olika i de tre byarna, men genom
att dela arealen med antalet skiften kan man
jåmföra tegarnas storlek.

.. Akerarealen var större ån ängsmarken i
Angelsbäck, åker- och ängsarealen ungefär
jämnstora i Toreko! medan åkern bara ut-
gjorde en tredjedel av inägoarealen i Påarp.
Vidare var åkertegarna små i Torekov och
Påarp (tolv respektive arton kappland), men
över ett tunnland i Angelsbåck. Angsskiftena
var dr1'gt ett tunnland i Angelsbäck och På-
arp, men mycket små i Torekov (tio kapp-
land). Skillnaderna mellan byarna i skiftenas
storlek är anmärkningsvårda, sannolikt år de
historiskr betingade men orsalen är oviss.
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1l]r€ s\iften

::,: de oiika markslagen fördelar sig på
; ::orleksllasser år ock,,å ar intresse.

-1!.-[i rar sruderats lite nårmare för Båstads
ncraner.ei Marke n kring Båstad, som be

.rfri.i -?1 äkr-ar, ångar och fåladsmark, ågdes
ril * - del a\ Bå.rads-bor. som rlog sig sam-
u.;c,:rh bildade arton sädesparter. Vade
nr-: :-:de för det mesta llera ågare, och de
cra.ea:amma ågorna uppgick på i82Otalet
:iI:-rl runnland, fördelade på ?4 procent

ic-. ?5 procent äng och 51 procent fälads-

h.t;. ID€oskiftenas storlek i ftra Bjäre-bFr.

mark. Äkermarken var fördelad på 134 skif-
ten, dår 74 procent av skiftena var mindre
än ett halvt tunnland och endast 10 procent
ett tunnland eller större. I stort samma för-
delning i storleksklasser hade ången, medan
fäladen var delad i g6 skiften av vilka gugo
stycken (20,8%) var större ån två tunnland.
Inägoskiftena varierar avsevärt i storlek, men
även i detta fall år orsaken okänd.

Den stora variationen i tegstorlek antyder
att förhållandena inte var de båsta, men at
svara på frågan om tegarna verkligen var så
små att arbetet blev tungrott och orationellt
är inte lätt. Svaret blirja, om man beaktar att
många av böndemas göromål, som exempel-
vis sådd och skörd, skulle ske samordnat.
Nej, om dåtidens odlingsteknik var anpassad
till skiften av olika storlek. Dock var antalet
skiften så stort att benämningen tegsplittring
i högsta grad år adekvat.

Genomförande av storskiftet
På 170o-talet ökade intresset från myndig-
heternas sida för att förändra och förbätrra
jordbruket och dess produktionsförmåga.
Målet var att försöka göra landet självför
.öriande or h oberoende ar den höga,pann-
målsimporten. Man tillsatte därför kommis-
sionel som hade till uppgift att undersöka
jordbrukets stållning och komma med för-
slag på förbåttringar. Sådana måste till, då
nackdelarna med tegskiftesjordbruket var
uppenbara och fler än fördelarna. Driften
var orationell och tidsödande bland annat
genom tvånget av gemensam betesgång, av

Areal Areal/skifre För,lel-
(d:kpl) (tl:kpl) nins (7o)

Torekovs ky'r'kb1 1822, revningsbeskrivnin,l
l3l 51:20 0rl2 16,1
lq3 g.oJ 0:10 53,6

Climminge bi,, 1827, taxering inlör laga skifre
Hemman nr 5

Hemman nr ii
t.. 2U 15:23
d{ 3920:19 0:17

r]Ill 314 3g1t2g

13:30 1:08
2J:11 0130

0r18
51,1

1l
29

33,8
66,2

12,9

Påarp, 1832, tarering inlör laga skifre
0:18 29,8
1:08 70,2

-{ngelsbäck, 1838, taxering iDiör taga skifte
174 374:28 2:05 62,0r-:E 156 229:15 7:22 38,0
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zrtt alla måste så och skörda samtidigt sam(
av den långa färdr,ägerr rnellan gårdcn och
den liilgst bort liggande inägan. En kommis-
sion tillsattcs år 1725 med uppgilt att rurcler-
söka lörhå1landena inom.jordbruket i Kris-
tianstads län. Kommissionen pekade på en
rad s\:aeheter, bland annat att många åkrar
val vttler)sjuka och saknadc cliken. Man an-
såg också att höstrågen borde sås ticligare,
och att pri\,ata initiativ skulle uppmLrntlits.!r3

Frr jorrlhrrrl .illl r r\\era,l larrtm.it, riirrg, rr

jör,Jacob Faggot, tog 17,16 tipp dessa problem
i ett ar-bete med titeln "Sveuska landtbmkeLs
hinder och hje)p", cl:ir han plädcracle för-jor-
dcns szrmmanläggning i större enheter. Ett
sädant storskitie skLrlle oi:kså irllebära iitt
r,attensjuk-jord på ett enklare siff än ridigare
kurrde dikas.

Som storskiftet konr att utlomas i fölorcl
rrirrgar ., h lÄre.Lrilre' Irdrlr de r\ir r\lrrn.
För det första skulle legarlir sa[rrnanföras
inom ramen för'den girrnla indclningen i
vångar. För dct:rndr-:r skulle bvarnas sarn-
lällda mark delas upp, privatiseras och cliir
med härdirs båttre. Dcn först:r förorclningen
år 1749 ltade sour mäl att :iker och åns skulle
sammanföras i ett skifte per gård. Det visade
.ig eneller r id .r ar t .rtr ir rrun r lör'a nagTn \tnr
skiftcrr i cnlighct med denna f'öroldning. då
den innebar att alla herurnansligarc i bvn
skr.rllc vara övcrens om att lerkligen genom-
föra ctt skiftc a\,.jordbruksrrark. ()rsaken var'
naturlignis misstånksamhel, dår en clel bön
der r,ar oroliga för alt de skulle få mindrc
och sårnr^ejorcl iin dc haclc ticligare. Där'1ör
infirrclcs rcdan 1757 "clct olillkorliga vits-
ordct", r'ilkct innebar att en lrel bv skLrlle
sLifias orn en qår'dsjnnehzrvare szi bcglirdc.
Alla bygrarrnarrra måste då unrler-kasta sie
skiftet och dela på kostnaclerna. I en fiirord-
ning år 176? lindrades bestäuunclserrra i sri

nritto att I ra åkcrtcwrr per gård medgavs. I
I 7lJ3 års lantmäteriförolcLring tilliit-s crrskilda
bvdeLigzrre att vicl storskifte få santlits-a äsor
samlede inolr ett områcle, år'en om cle rin iga
delägarnas inägor 1?ldes ut i flera skiften. Stor
skiftct piverkacle irrtc bvstruktur-en, eliersonr
alla delägare fick bo kr,ar på sina urspmngliga
går'clar. Dä ett gemensamr inh.riguirnde irv

i1

r'ångarna, dct r,ill säga vångalreden, bibehölls,
var-den enskilcle bonden lbrtfärande bero-
ende av blancl annirt dcnua dcl ?rv bvgcrrcn-
slapeu. Mcn dct kom att visa sig, att storskif-
tet bar-a blcv ett för-sta steg i en långsiktig
fönindringsprocess. Lantmätarna fick i upp-
drag:rtt praktiskt genomför'a byarnas stor-
skifie. och för att klara av dctta bchövdc de
olila ur-rdcrlag, Jrland annat lantrnäterikartor,
jordrelningsprotokoll, skattelåo gder^ och
ekonomisk-topografi sk bcskrivning av dcn
aktuella bv-rr.!'!'Sålcdes hade geometriska kar-
tor upprättats åtminstone över en del bvar
till exerupel Perstor-p i Hovs socken, som
upprnättcs år 171,1, Varan 1707, Drångstorp
1773 och Glirnrninges uorr:r häng 1799 i Vlis
tra Kamps socken; Salomonhiig 1709 och
\rrrköp l;Uir i(.rerie: Bark,ilr; 1720. \rrg
eltofta 1726 och 1790, Ån arp 17?7 och Var
tinge 1727 i Bartåkrir socken.r')')

Fön'iittn,ingsltrctol<oll öua strtrskifte i
Driingnorp 1778-79
Skiftesfiirhandlingarn?1 sköttes tl en lant
mätare och albctsgirngcn v:rr vanligen lir1-

-jande. Under-lag, som jordrevninssprotokoll
och lantmäteriker tor, Lrppriltades orn de
inte redan farrrrs. Scdan uppmiittes skiltenas
storlek i geometriska arealeq och därefier
r.icltoa överläggning med b) alaget angricncle
kvrlitetsgraclcr-ing al skil'tenas bör-dighet.
Dårpi omräknades de upprnåtta a1-ealernil
till cn enhetlis kvalitetsglad, den tirxerade
arealen. Valje åbo skulle setlan tilldelas lika
stor laxerad ?rr-eal avinägorna son I'öre skiliet.
Det inlebilr att cn dcl:igarc som f-rck kvali-
tetsmrissigt sämre jor-d än 1öre skifiet erhöll
en större a.eal. SkiftestieluirrgJerr bekniftadcs
rnecl delågarrtas namntcckning. Storskiftes-
protokollct i L)rängstorps bv lår exernplifiera
genomlöranclel a\,elt slorskifle pii Bjäre-
halr,ön.

År-1778 den l6 juni, till vördsammaste
Iölj e av konungens höga befallniugshzr
lande order inunder den 24 april, och i
anlcdning ar,dess härstådes utsatte laga
termin inställte sig uti Drängstorps bv:rv
Bjäre hår'ad och \'. Karups sockerr, under
lc( Lrad( C,,ndirreUI o, h Commis.iorrs
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,:rrrniitare, (1. F. Ratrgo, att företaga mät-
- h stor-skifies förrzirtande å alla denna
, ' iigol.

.:rlecls stolskiftesprotokollet och sedan
::.:

:no. BYarnännen beslutadc enhälligt, att
.- ljor-dcn såsom åker samt äng skullc för-
:. ' dr"n -ttrrllrn elter \.1r L,r Ir cns irrrrc-
::l anclc och hår förtit bcskr-ivne herrrruans-
' . ll..ll n\.( ( ndt- 1,..r |adjurds krrnrirer
r lr klzrlitet lar och cn åbo lörut kunn:rt

.:rnchava, dock lör att \,arje äbo efter dess

' rrrrrarr.tal ljrrtr r :irr rill.t.irrdira nirr rrri
ril och gott. \är-iåmte ltyanännen förbe-

hålla sig ncd varann f.i lomasa onr sina
r\e \l\i Lrn rrti r.rrje.lilre .r i iker .um i

äng, och bcgåra att om nröjlieen deras så

kall:rdc beten och backar år'er-r efter-sam-
ma grund dem cntellan rnåttc fördelas.
2clo. Skall r,ar och en hemmans åbo bc-
hilll:r sina 1örr innchzrlande hagar. åkrar
och lyckor på bvgatan, eller få sir mycket
och stolt igen, our någon utbvtniog och
iimknirrq 'lirrrd skrrlle .li. .unr \drie
förr inlehaft. och Iaci var och en därav
skullc har,a rrer cllcr- nrindr e efter hcm
manstalet. r'r'rister cller fär han till uti baista

rinqerr.rr artchrtAcrr nimlig-rr rrurrt irrg-
fallet.
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3tio.,\ngcn hegc'rr kallal för-delas nti 3Irrre
fall som cle blir,it pli rnarkcn utstakadc,
För'sta l'allct niir-must b\'n ta:ics all dcn aing

sonr i iistcr- bcfirrrrcs .. . Dctta första ärrgfi i
l'ör-clclas till alla hcnrmancrr clicr-lott. "r

,\, skiltesplotokollet liamgar-det atr lant-
mäLalens lrbele inte la. ulan probleln. FIan
sktrllc intc bur-a rniila upp brns iriiigor-ocIr
sanrflilld br-ukacl trtar-li. lltan ocksi grzrdcr-:r

alla skilten el'tel jor-dcns bör-digher. Seclan
skrrlle br,ns irr:igor, åLer och :ine, fiilclelas s:i

r:itn,ist son mii j li gt cl'tcr- grir-dcns storlck
(mantirl). DeL lar en gr-annlaga uppgili in te
nritrst bcrocnclc pii dcn stora r'ariationcn som
riiciclc nvseercLe.jolclens bör'clighet. I sarn-
bancl nrcd uppmlitniug al irrigorrar kcn be
sklivs burs alla åker- och ringslall. r'ilket rir'

ovauligL. Akelnr:rlken ornfattar följancle sjLr

fal1. No.I l-oftafalIet. irker-ar-eal i tturrl:rrcl
och 7 kappland. j orclcu bcstår-ar'ör- (groit
gnrs) och nrulljolcl. No.2 Skabbirkcr-s 1':rll.

ziker:ueal 7 tLrnnl:rnd och I(i L:rpplancl,.jor-
clcn bcstår-ar'ör och slar-truvlkjolcl. No.3

Hiiijs:iker:s fall, akelar-eal 3 tLtnnland ocir J.S

kapplancl,.jolclen bestiil ur' ör- och mulljorcl.
No.,l L.irgåkels firll, åkelar-eal 7 tunnland

och 1.i kapplarrcl.jorclcrr besLiir lr' ör' och
svzrrt rnulljor-d. No.5 Stöfrvelsrikcrs fall, riker.
ar-crl 6 tunnlancl och 10 kapplaucl, j oli:lel
består- e\' ör- och svar-t rlulljolcl. No.6 Bicr
äkers lall. åLer-ar-eal 7 tLrnnland och l3 kapp-
lurrcl. -jor clcrr bcstlil al i gl-us blandil(l s\ar1.
mlllcjor-d. No. 7 Sten:ikcrs fall, :ikcr-arcal
I 0 tunnl:ind,.jo|clen besrår :1\' iil- och s\ art
rnlllejorcl rrretl hallar på sina sLålien. Dess-

ut(inr tillkommcr- irkcljord i :ingshagu na,
sonl bnlkas i ensäde. irreill .1 lrinnlanal ()ch i)
kapplarrcl. l iirrnodligcrr utgr)r' clcssir tlc tegar'

en så kall:Lcl nloclling iångsmar-k. \':rr-je zikcr-

1al1 är uppclelaL i sjLL skilien, utorn I Iiiijsiikt'r's
fallct soni bestod al lcm och Stcrrikcls {äll.
sonr besfod rl ilttr skillen.

Ångsrr:rlken onfatt:rl ftiljancle nio 1all.
No. 8 Slolr cller'\'lislril h:r3-:rt-nas ånglall,
nrcrLl l6 tuurrlaricl och 22 kappl:rncl, består
al clcls madlall mcd sulskog (srniirrc skog lv
irJ, pi1 och bassel), och clels hirdlall Drcd

. :. -:: ( )cll slllsta
i\. solll förcd
l. tr a hagar_na

l1 kapPlarrcl
: hlir ch:rll me
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lj:cl och l8
l:'t1u1ljord.
':LlnnlilDCl

;\ öf och
s:all. iiker-
Ic. -jorden
\o.6 Bier
h l:3 kapp-
Lird svart-
:lerareal
,l'c h s\-ilrt-
itn. Dess-
sia q:rrn a.
a:d och 5
a Il e tegaf
r:rje l'rker'-

{, 'ijsaker-s
a-<elr firll.

: lio fall.
-. inglall.
li. best:ir
re \log a!
h tll med

' :iskar och sur-stagg (starra1te., tillhi;r slaiktel

..-r er. sorr liircdrar ftLktigir biotoper). - \o.
. Osua hagarnas äng1all, ar-cal 9 trutnland

- h !-1 kapplancl, består a\, blrskig tuvig mad

-h hiir-clvall rned surskog. No. 10 Norr-a
:qar-nas iirrgfall, areal I I tunnland och l2

. ,ppland, bcstår a\ båttle och särrre hårcl
.ri1. p:i sina ställen turig och något ki'irraktig,

::.(-d x1l sla€is srnåskog. - No.l1 Skabbclecls
:h Vlistra tuliings f:rll, ateal S tunnland ocl-t

- -uppland, består- av tuvig skar p ljunglupen
::-eger- hår dvall mecl stagg och bläcker.
\, r.l2 Ostr-a tur,årrgsfallet, ar-eal I3 tunnl:rnd

- lr I I kappland, bestilr l rnagel ljung och
::r, )sshrpcn lnad- och härdvall mcd trn'or', al
ih lidcbuskar ber'åxt. No. l3I{-rbcrängs
,ll. lleal l9 tunnland och 6 kappland. he-

-..ir ?r\ lLrvig, buskig och rnossbelrrpen, dels
:--..rd och clels kårr-aktig mafler stirgglallsing.
- \o.1,1 Greän gsfallet, are:rl 19 tunnlarcl och

-:l kappland, a\: saln[la beskaffenhct sorrt

- ,r egåencLe ängl:rll. No.15 Skide och Skicle

..r1s riugfall, ar-eal iJ tunnhncl oclt 9 kapp-
-.nri. bcstrir rv gocl macl- och hårch,:rllsiing,

:::e(l skog be\.uxen. No.1 (i Påhlskans äng
:.,11. aleal 6 tunnland och 1? kappland. be
.:-rr':ri kzirr-oclt blöt madvallsäug mcd råckor,
-.iilit gro\: star-r, skoglupen. No.l7 ()räsh'ckc

,neIall, 2 tunnland och 7 kapplarrcl.
\ ar-j.e :ingsfall val uppdelat i sju skiftcrt

::olu Ostra tulzingsfallet, som bestod av scx
.--iticrr.rl'l

L)cn 31 aupJusti åter-konr larrtmätale (1.F.

hngo. dii lrlns karta val geomctr-iskt utlrik-
::ecl enligt bcgiir an i föregående protokoll
'ch behilrig beskr-ir'ning till clenn:1ya1 uträk
. 1. L), trrl' l'-.\ritlirrqirrn, lr,,ll , rr t.rrrrirrq

.,r blns:rlla inägor och legamas stor-lck.

De u l8 septembcr- firlj de så en diskussion
,m lirrclellingen av skiftcu i ett al iikerial

.cn. 'Bönclcrrra blev biirefiel lrvckct stor--

rrllrnnadc, och kom Sw:in Olsson och Iirns
\r..nrr rrre,lr.rr.rrlll l ttt en l|lilliq ltil.r .ln-

:-eenclc skifiens tagandc uti Skaltbåkersf allet,
r.rlvicl clc untler glovastc utliitelser', 1r-1rg och
irot not rar-anclm. Srvär'r ()lsson fzilldc rriånga
cder-och slolclonuu, och årlteligen omsider'
lottadc ured valancha. NIel sedan flck Srvlil
Olsson fi-i\'illigt taga dcn naist östrasle lotten

i Skabbelallet och kringelsåLrirlna: varemot
NilsJönsson fick den östra lcrtteu." "Når: den-
nll lottning soDr för-eslå1-, så väl som fören-
ingen under de i september- skullc ttrrder
skr-ivas, \'ttradc sig Slr'år Olsson att han ickc
något lrera elier-dctta, \'a.ken lottar cllcr
rrnder.lrirer i'r ra r hdr [ir.,',lan.rppriit-
tclsc som han r.ill i de redan 1'örr tagna lotter:
valmed han var missnöjd och efiel-sitt q'ckc
Iiclande och pästod att nairvirrande lant-
niitare kunde likafullt dela. utau lrans över-
enskonmelse och undelsktifi."

C)r'orr att bli lörfördelacl vid skifiesdel-
ningcn liu rrog stor hos måuga bönder. Tlis
tem.'1. rnm i Drirrq.1.,1p. r.rr 'toP ittte ot:rn-
1igiL, och ibland llck lottning avgöra vilket
skiftc som skullc tillfalla verr. De u-va sliiftcs
gr-änserna skulle också stakas ut. L,fter många
samlrrantrardcu, lnycket disknterandc ocll
kontr-ollerancie samt lantrnålarens stzindi!l-a
järrkande och skickligr rnauörlerande kuu-
tle böndcrna i Dlilnestorp enas och tillsarn-
mans med lnntm:itare C.F. Rango skrcv mau
på förrättningsprotokollet clen 6 aug..rtsti

1779.
Sa nrrrranlagt genomfiirdcs stor!kilie av

inägomark i !'rtion'å Bjår eJrvar, cle ticligastc
i A[alp och \rantinee i Barkåkr-ir socken (176'1

r-espektilc t 765) och det sista i Vrjbv i Balk-
åkra socken (1827). Hela trellionå b-var skil
lacles under åren l82l 1830. Flest stor-skiiicn
gcrromförcles i Hovs socken.r"rr

På Bjärchalr'ön glenomlördes storskifie l'
inägorna lirr-hållanderis sent.järnfört rlred
iivriga delar- av Skiinc.

Storskifre au utmark
I Götalancl och i Srcirlurncl var vicl Lrör'jan av

1700-talet i plincip alll utrnirrker uppclcladc
mcllan olika sarnfällighctcr-, till exernpel
hacle birnrLcrnli i ert bl ensamr-zitt till lt-vall-

rnitrrrirgen meclan böncielna i en sockcn
fick utnlttjn sockenirllmänningcrr. På Bjäre-
halr,iin lerde allränningalla kvar-längc, så

h:rde till exempel b]:u-na Rilna1p, Slarrrrrrar-p

och Viarp i Fijr-slör's sockcn genensam ut
mzrr-k, och i Grerie socken nvtljacle hemma-
nen i Killcr-öd, Skeaclal, Nor-r-hcke och Slot-
tet en eenrensam fälacl. I (lt-elie socken fauns

1i



Tabe[ S. Antal stoNki{ten av inäSorna i fem Bj:ne-socknar. Altden er h:imtade från skiftesprotokou och Lantnäteri,
sqrelsens alkiq

Ant:il för räuade skilten per ridspcriod
So.ken 1760 ll0 181r 2t) 1821-30

Hor
\'.liarup
Gröic
Förslöv
Barkåkra
'li)talt

l

2
3

7,1

3

3

1

16,7

15

6

2

2

32

76,2

1E

l0
8

2

1
12

42,9
23.IJ

I9.0
4,8

!),5

100,0

också en stor odelad fäladsnrlrk som onlfat-
tade många bvar blirnd annat Ängelsbåck,
Ollör.', Killebäckstorp, Vasalt och Segelstorp.
Men i beståmmelserna angåenclc genomför-
andc av storskifte ingick att byarnas samfåll
da mark skulle delas upp och därmed för
hoppningsvis håvdas bättre. En uråldrig tra
dition var till :inda.

Den först:] påtråJlade storskiftesdelningen
av utmark Slordes 1770 och gållde Vantinge
b,v i Barkåkra socken. I övriga Bjiire-socknar
påbör.1ades delningen under de första år
tionclena in på 1800-talet. De kända är Svens-

torp år l817 och Troentorp I820 i Hoi's
sockcn, \'aran år 1814 och Påarp 1818 i \ästra
IGrups socken, Atteköp 1 817 i Grerie socken
och Vistorp 1816 i Förslövs socken.rr)l

Sammanlagt skiltades f emtio utmarker
m, llan itctr liiO or h 1d37, fian li70 rill
t827 enlist storskiftesbest:immelse rna och
därelter-i enlighet ned laga skiftct. Den
sistir utmalksdelningen gjor-des i Segelstorp
jusL år' 1837. N{cn ankrlct byar som år invol-

vcracle år störrc, eftersom den fåladsmark,
som ;ir gemensam föl flerir bvar, skiftades
sarntidiet. Exelnpelvis skiliades utmar^ken till
Ranarp, Slammarp och Viarp år 1819, den
som bmkades gemensaurt av Killerör1, Skel-
dal, Norrlvcke och Slottet år 1823, och den
sanrbRrkade utmarken till bl'arna Sönners-
torp, Bjiiragårclen, Hånarp och Ilohnen år
I822.

Rcglering au byns rågångar
I.ambarrd l ncd Jrr:lilre:,1önir rinqdr qe-

nomfördes måste Lik21så stångscl utmed rå-
uår'rgama (gånsema) regleras och förde1:s r05

Till excmpcl rcglcradcs -A.ngclsbiicks bys
stängsel utmed rågången mot Grevie by den
irttonde och nionde november 1827. rrredar-r

storskil'te ar' Ängelsbäcks bys inågor redan
h.rde qodk.int..1. 1824. Enlier drr rrpprir
tade protokollet gick stängsclförhandling-
arna i stora clrag till på löljande sätt. Del
i r torrr lr nur r r n l,er insrallde.ig t orr'rrris.rc,n.
lantm:itare FJ. Ikabbe, biträdd av nedhjål

':are C.f . Ci

räck numr
-rr "Konutt
Föroldnan,
: r'ågångert
:någor De
\ugelsbåc1
-iksom två
,rtmark inc
:entanter I
rcr de öfri1
haclc blivit
uppläst, bö
Lilgarna be
delningen
dc förband
rned den u

iamt andra
TaxeringJ (,

dig utom {

ansåg det
problemet
bit istället

Lär'rgs ri
den ena, k
'räcks bv c

."4;)v)/
o

Tabel 10. Skiftade ubnarker i fem Bjäre-socknar. Från år 1770 dll 1827 storskiftades utnarken och efter detta år
enligt laga skiftesstadsan.

Anral för'rrirLrdr skiften pcr tidsperiod
Socken 1t60-80 llitl 20 l8:1-30 1831 .10 Srlnrma

&
1

llov
\'.IiaNp
Gre\ie
Förslii\
Barkåkm
Totalt

l
t
2

2

1

3

1

10

20

3
I

3

1.1

5

8

6

2

25

10

l1
16

t2
.1

:r0
100

Katta öL),.t 1

\kiJl?n mins
iiängå.rden.

78



-

r l:ladsmark,
5?r. skiftadcs
uirnarken till
år 1819, den
illeröd, Skea-
El:3. och den
rna Sönners
h Hohren år

parc C.f. Grönwal1, på fastigheten Angels-

bäck nunmer tjngo för att med anledning

ar' "Konungens höEia Befattningshafvande
För'ordnancle" överläega om suingseldelning

i rågången mellan denna och Grevie byars

i,rägor be när-varande tjugotre delägarna i
\rgelsbäcks b)' antecknades i protokollet'
lik'om nå ägare till nrtntmer ctt sOrn ägde

,'trn.,rk in.,m ÄLrqelsb..irLs br. o' h nå repre-

sentantcr från Grevie by "updragne att svara

iör de öfrige i Byen" sedan de församlade

hade blivit laeligen kallade och förordnandet

trppläst, började förhandlingama Mötesdel-

agarna beslutade att grunden för stångsel

clehringen uteiordes av hemmans12len och

de förband sig att förse förråttningsmanncn
rrerl den uppmätta kartan och beskrivning

'aDlt 
anclra handlir]gar som kunde behövas'

Taxering (uppmätning) ansågs inte nödr'ån-

dig utom för en stängselbit, där delågarna

:rnsåg det vara svårt att stängsla Man löste

probiemc' grnom atl [ör laric alrr av denna

i,ir isräller LeräLna långden till nå alrrar'

Lånes rågången fanns tvä stycken grindaq

den ena, kallad Tyllelid, tilldclades Angels-

båcks by och den andra, som fanns länqs

Seqrl\lorp' kwloväg. tilldelades Lr|vie br'

De-närvatandr blt r orniqa om lidpunllell
för färdigställandet av stångsel - några före-

slog den förste maj 1829 och andra den för-

'te"mai t8.1t - or h man uppdr og dår lär åt

lunge"n' btl,ll ning"ha\at e i l(r i'r innrlad a(l

avgöra tvisten."Sedan 
stängslen blivit uppmåtta fördela-

des cle mellan byarna enligt föregående över-

cnskonrmelse. Av det gelr1ensammit stängslet

tilldelades Grevie 378 % alnar (motsvarar

225 meter) och Ängelsbäck samrnanlagt

1091 rl alnar (648 meter). Delägarna utlova-

des att få avskrift av såvä1 protokollet som

delninq.rtnderlaqcl o( h hrräkningen av

stingsellängden Den nionde noverr-rber fort-

satte. förhandlingar efter att dc närvaraude

åter hade förtecknats. Varje gård skr'rlle an-

svara för underhållet av en viss stängsel-

sträcka, och r.rppdelningen 1öretogs genont

lottning. Seclan visades respektivc stängscl-

del. Förråttningens protokoll avslrrtades med

följande lyclclse "Widare rvar icke att anföra

seåan protocollct blifrvit j usterat, och för
öfrigt icke något klander anmåldes cmot

l.cristrildes förråttningen." Det underteck-arrnrDgar ge-
s<l utme d rå-
rh för delas.r05

Jelsbäcks bys
3rerie b;' den
lS!7. r.uedan

inåqor re dirn
I det upprät
hirhandling
rde s:itr. Den
Cornmissions
d ar rredhjäl-

qv
o
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nadcs, förutoln lu för'litlnilrgsrnannen, ock-
sä av representanter-för Angclsbiicks och
Grelie b,var och de nänarandc n:imndcmlin
llen.

Enskiftet och laga skiftet
I jlimltrrclsc mccl komrnauclc skiftcsrefor rler
blev stolskifiet clen niinst genomgripancle
refolrnen. Storskifiet innebar- aTt blgemen
skapcn till stor del bibehölls - gärden läe
klar p:i sin g:rmla plats i b1r'i, och rniilga lrt'ir-
hlcle inte skiftat utmarken, varlör sommar-
bct.^t pii fälaclel \:ar gcrncnsamt. Bvrs bön-
der var lbltlarande tillsammans anslarig-a för
?rtt åker och äng inlrägnacles. X'Ien clen allt-
mcr- utllrcdda rr\,ocllingel resLLllerade j ill1
antalet inägor och snr:i irkcrhckor ökadc och
clårned ocksa arbete och kostn:rcler firr att
sdngsla in dessa. Ett alternativ soni cliskute
raclcs r.ar at1 inhägna betesrrarken och clår-
rncd stärrgl in d-jtLren i sLållet för atL sorn p:i
I7(Xlaalet utestänga clen lrån inrigomarkcn.
Onr d-jrrren inhägnades lick de enskilda biin
dcrna sjiih a se till lrtt dera5 egen beLesrnar'l
bler, stängslacl. I srrrband rrrcd storskiftet
hacle visser'ligen tegarnas antal rrinskat mcrr
intc så luvcket alt ågo|D:r \'ar sa]Dlacle inolti
ett par onir'åden.

Reholet riu också slor-t att inför-a nva åker-
bruksmctodcr, sorn oclliug av foclelvlixter
o, lrlirelhr rl. rilLc. Lrrrrl,prr.t lrit .i1 qör. .
orn de gamla orllings- och h:ign:rclsslstemcn
]rer itr'acles.Lrr''

I)cn som först liit gerornför a en r aclikal
orrlirrdclnirriJ av jordetr vitr fi illeue Rrrllier
Nlaclean pa Svaneholrrs gocls. (ioclset 1åg

szrmlat i SkurtrJrs socken och olnfallade ett
r'-riot,rl g.ir,l"r ,,, lr ,,rrrLrirrq [rrti,, torr'.

Niir hln årvcle goclset I782 br-ukacles det pri
h-adirioneilt cliiticl:i sårt, och h:ur P:iralacle
blancL annat zrtt clagslcl ksutt?rgct vrir alldclc!
1ör stort och aLt fiiilsebönderna .lå11ör hade
för-lite ricl och ork att skirta sina cgrra giir-chr:
Llcssutoru var rner'ain en trecljedel ar':rkcr_
tesalna bcligna si\ liingt ifi-iin lrr,lrna att clet

val omöjligt zrtt sköta derrr ordertligt. N[:1c-

leal iinskacle relbr-mer-a.jordbmkct gcuorn
att firlrirrdr-a brtLkningstiilhållatrdeua. (lod

u{)

set skiliaclcs och.jordcn delacles upp i sjurtio-
1r'e.jårnnsto.a lotter, nted en girrd i tritterr
orngivcrr ur ell tliidgår(I. Således sprängdes
dc gamlzr byar-na. huser) revs och flyttades ut
till dc nYa lottcrna. Dct garnla Lresäclesbmket
skulle ar,skaflas och ett vil'rclbruk iuförirs. cLär

orlling al r':rllväxter och rotfi-uktcr altcrne
Lade rrrccl stliisiid. Bönclerna protesterade
och zitskilliga flr,ttadc, mer så småningom
blev rle enskiltacle b,\:ar-nri bcsatta nrcd arren
clebetalancle böntler.

Anclra goclsigar^e lät geoomföra enskilie
enligt Nlacleans modell. mcn kostnatlcrrra
\'ar stort och iurrebirl e11 lisst ekonorniskt
r-isktagancle . Omkr-ing'. 1790 steg enrellertid
spannm:ilspriserna snabbt, r'iiket gar'.jor-d
bltrkalrra ökacle ckolorniska resrLrser Dock
kr-iildes ocksir r,issa lagändringar firr att skifie
i blar merl, många ägarc skullc kunrra ge
nonfiiras. År Iil03 rrtlärclade kungen, Ciustav

IV Adolf. en enstiftesstaclga liil Skånc. Dcn-
D:r staclga irnkuöt till I783 års lantrn,iterilör-

'r,lt rit rq ,rt.ecr,le teql, r nrr löt t t t l , rr t t t r r r g , 

'r
errsl,ild.. q.rr,lar. fr r\ilte ir lch,rr .rrt rarj,
gårcl skLrilc få all sin jolcl salnla(l inorr e1t

orlr-ziclc, och att cn dcl giir-clar fick liimna byl
och littta ut till de n1'a ägorna, utfl\'ttrriulls
tr'ån g. Erligt ellskiftessl?1dg21ir \'ar- clet emel-
lcr-tid inte nödr,äncligt att alla gzir-clar i byr
skulle genonrför'a erskifie, rrtan om en eller
rliglr fii jor-cligar-c i Ixr be i;är'cle ensLifie, så

br_öts der-as hen_rnran ut ur_brrr.
I'å Bjårehalviin finns niigra cxcmpcl pli

s:iclan rrtbrr'lning. \''ejbv i Balkåkra sockcn
bestod ar';lr't()l hernnlill. och år 181)8 en-
skifllrdcs herurrlrn uunrner se\ton och sjnt-
ton. medan resten av bvn storsliiftacles år^

lll2i '1r;

I llaninrsjö b\', Viistra IialrLps soclen. en-
skiltades herrman nunrner fern år ]825:
lesten ar brri genornlörcle laca shiftc 1832.
Sarrrrrrarrlagt cnskiftades af1on BjireJ)val,
clen första lar -\ngeltofta år- 1803 och clen
sista Elcstorp 1827: iör örligt var clet endiist
cn bv sorl enskiliaclcs i Hovs socken.

Hällien ar,alla trlar som gcrronrför'cle err-
skilie lanns i Fijrslijls sockcn. drir cxcrripellis
Fa)rslö\', \'islorp, \rialp, Slammat-p och Ols
torp skiftadcs :ir 1819.

.:,ilm

;.:.ll 11. Ens

: ..,1,r,r

i)er sisLa

-l'L29. Ar
::11lll?ln Pl
:p och et

.:.,:ade giLr-

.: ialrlad l
i l-:ilaclsn:

:.rr clclacle
. -.ll:rcle C or

-.t F. som l

: .:iska för r

.,.r11 sinjo
:::,lllg:rr kla
...,r tan. Bor

::rr'åcle, so

rlar. och ä
- ,m li;rul I

: rskilie ) I3ös

Itn etnla it

:,,,kltaya.lL
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Tabe[ I L Enskifrade byar På Bjärcha.lvön.

\lial förrättade skiften Pcr tidsPeriod
1805 10 1811 20 1821-10

Hov

\: Xanlp
Cre\ic
Förslöv
Barkåkr a
Toralt

l
1

2

2

I

l8
100,0

1

I
2

2

3

I
50,0

3
3

16,7

6

6

5,ti
5.6

I 1,1

1 1,I
50,0
i6,7

100,1

ryp i sjuttio-
ird i mitten
$ sprängdes
lff\.ttades ut
edesbruket
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Det sista enskiftet genomfördes i Böske

1826-29. Å-r 1767 bestod Böske av ett krono-
lremrnan Da 2 3 mantal o.h dessulom l\å
rorp och en Lrarn. 'Är 1826 lann. trå nl-
längadc gårdar och några smärre hrrs. Akern

lag "amled 
runt q,årdat na o, h rc'ten lerång

ocl.r fåladsmark. Marken kring den östra går-

den delades mellan två brukare, på kartan
kallade C och E, men den störstejordägaren
var F, som bodde i den våstra gården. Det
npiska för enskiftet var att vade gård skulle
få all sin jord samlad i ett stycke, och detta
framgår klart av detr,'isade utsnittet av skifies-

kartan. Bonden F har nu ett sammanhållet
område. som förut bestod av ett femtiotal
tegal och ägaren till gård C har en egendom
som förut bestod av ett fyrtiotal tegar' Det

Enski.fte i Böshe år 1826.
Den gamla inlelnin.gen i
tegar är prickad,, n\a skifle\
gräns?r \treckade odr aiigor
hel.dngn a. Förhkrin g tilt
karlan Presentera.s i lexten.

( D et alj a! enskilleslnrtan
iitn Böske 1826.)

framgår också att lantmätaren inte så sällan

delade på tegarna.

Stjernsu ärds EngeltoJla i Barhåkra
sor:hen

Redan år 1803, detvill säga då enskiftesstad

gan började gälla i Skåne, lät Carl Georg
S!ernsl'ärd genomföra enskifte, enligt Mac-

Ieans modell, på sitt gods Engeltofta i Bark-

åkra socken. S{ernswärd var en av sin tids
största föregångsmån inom jordbruket. Han
föddes 1767, deltog som tjugoettårine i fin-
sla kriger och toq atsked \om rvllm;slare
1791. Engeltofta gods köptes är 178'l av

Rr.rdolf Hodder Stjernswård, och 1793 över-

tog hans son Carl Georg det då skrrldsatta
godset.r0e På sidorna av den åldsta ekonomi-

8t



bvggnaden lä1 den davar-andc ägaren Bengt
Cl. Fr-öhljch år 17(i,1 bvgga de b:ida massi,,'a
tornen. Rcclan på 1760-talet bcsrod h ul,ucl
brqqrr.rrl, rr .rr rrr lorsrirl-.l.inqa..t,rn rr
1808 ersattes lred cn enr'åningslänga. Dct är
sarDma b\''qgnad som i r,åra dagar, fast ändrad
irv inre onbvggnacl och nåeot förkor-tacl på
gruncl av sättnitrgar i norra gaveht_ Gerrom
att r-esil till Skottland fick S$ernslärcl en eod
inblick i mocierna skot-rka ltrukninssmetocler^
och r-edskap. Han bad sin \,än L,ord Kellie ittr
för hals r-äknine försöka eluagcra dels en i
nrodcrna metoder insatt lantbnrkare. dels
smeder och plosclrårrgar.' År 1803 enskiftrcle
han godset och enliet engelsk lörebild sloes
de gamla bvågorna samman l jll nitton fiu-
mcr eller arr-endegårclar. Farrncrna för.såes
med uva ntangår cls och ekonomillvggnader
Tiil Engeltofiir hörde ocks:i en hanrn i Skep-
parkroken. År-1803 låt hzrn åren bvgga e.u
leclskapsf:rbrik, Sveliges ltrrsta. På clen övre
r'åninqen fanns bostiidcr för cle skotska snic-
der. lorrr han anstillde. \{ccl h.jålp av clessa
srneder börjirtlc han att här tillvcrkajor.cl
Lrruksreclskap, bland annat engelska plogar-,
halr,ar; trumior och tröskver-k. r,ilket rar-star-
teu på e n mekanisering av clet rehtivt primi-
tiva slenska.jor-dblukct. På sitt gods irrförde
han ctt cirkulationsjoldbr-uk, rred en våxt,
följcl ar' bland annat klör.eq är.tcr, bönor och
r,icker, samt genomlorcle tiickdikniDs ar' åk1.ar-
nir. Han uppförcle potzrrisbrånncrier-och i
nrejeriet gjordes ost för export. Stjer nsrviird
introclucerade ocksi så kallad bränuoclling
vid etablcringen al en n,vodline. Clodset iör-
rrr:i,ld, do' I irrtl L,ir.r dr .tor,r in\r'\tr'tirq-
trna, och S$crnsrvårds hårt ansträngda ek.)
nolri hadc ineen nröjligheL att klara de svåra
kriserna sorn följde i Nirpoieonkr.igcns spår^.

,\r lill9 var han nungcn att silJ"a L,nseltofta
till den st(;r-ste iordr-inesägarcn, nämligen
Lungen Carl I\rJohatr.

(larl Gcors Stjernsrl,ärd clog ntfattig i
Stockholm 1825.

S t or s kifi e kontr a mshifi e
Parallcllt med att enskifte genornförcles i
början av 1800 talet gällde också tlc samla
firr-orclning:rrna om storskifie. Enskifie gc

I.l2

nomfiirdes lraurför allt i samnra delar av
SLånc, där stor-skiliet urigra årrionclcn tidi-
g?1rc \'ar D)est beq,clande. Söcler.sliitt, Lur.rcla
slitten och Landskronaslå( ten blev tidigast
skil'tacle. och först senare liiljde Österlen, Kris-
tianstldsslät t eu och Ängelholmssläuen i nu
nårrirrd orchring.

Det \ar alltså nröjlig-t att ansöka hos läus
\nlel\en ol att Lt Aet ror r rlör a llntinge,r\ti!r-
skifte cller enskifre. Unclcr åren 1821-30
ger.romföltlcs på Bjrirehalvön 3? ar',12 stor
skiften, I'ilket inncbär- sjtrttiosex procenr,
lredan motsvarande siffror för errskilie var
9 ar, 18, ellcr 50 procent. llndcr periodcn
lill l-30 iörekom allså båda skiliestvper-r.ra.
I Hors socken genornfördes arton storskiften
uncler pcr-ioden 1811 rill 1830 men endasr
ctt er)skiIte, och i Våsrla I{amp vaf lnotsva-
landc sillior tio och tvri. I Ftirslövs socken
geuomlördes nio enskiften nreilan lill I och
I830, meu cndast tr'å s6'cken storskilien. och
då uncler åren 1t121 rili 1830. Åtminstorrc på
Bjårehalr'ön fanns en legional skilhrad, Hor,;
\riistra Kalup och Clrcvie genomförcle liirc
tr-äcleslis storskiftc. medarr cnskif(e var- do-
miner:lnde i Förslöv. I r'r

Enskiltet var-svårt zrtt genornföra i andra
omt åderr än såtl:rnzr clår ni'istan ali rnark gick
atl oclla. Därfiir I'ar clet i slältorrrrirclena.
framför'allt i Skårrc, i \råstergötland och på
C)land, sorn enskiJie var. r'irnligasr. Följdcrna
ar. enskiliet blcr, ocksli drzrstiska. fl crtalet itv
gårdsäearna fick lärnna bvn och blqsa rrpp
gården på det nvl, tiliclelade omrädet. I läng-
den var det erneilertid ohållbarr alt ha r\,å
parallella skilieslagstifiningar-. Srol och en-

Tabel 12. Antal stor-respektive enskifren på Bjäe
under åren l8l l -,10.
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.kiltesstldgotna ersattes drir-för med liirtrrd-
ringen on-r lzrga skifre år 1827. Laga skil'tet
.an betecknas som et1 rrellanting- mellarl
.ror- och euskiliet, rrrer r-itdikal( ån det förra
len mindre genomgr-ipancle åtr det se na-
:e.L'r I enskiftade b,var meclgir inle m,vndig
ireLerna att laga skifte genomfördcs, där'emot
r ar- detta möjligt i byar diil sror-skiftc före-
lommit. DeL ovillkolliga skiftesvil.sol det åtcr-
ilftjldes, dct vill såga det lrickte ured att en
deligare i byn begårcle laga skiftc, för att
cletta skulle genomlör-as i hela bvn. Utflytt-
nine av gårdar och e.siittning till cle utllvt
reclc bibehölls och likuirde de bestämmelser,
rom gzillde för enskiltet. Det sista enskiftct
gerromlör'cles 1826 29 och lastst:illcles i Bös-

kc 1829. En ny bcstärrrrnelse för laga skiftet
rar att utlrrarkerna skullc skiliirs samtidigt
\om inäg..orul. I regei till:its trc aigololler per-

iremn.ransdcl, av vilka högst nå fick vat a iu-
r iisrringsjor-d, dch.ill siipJir åker eller.jord sorn

bcräknactes kunna bli uppodlad. Till skillrracl

f iän storskiftesförordningcrr korn clen gamla
iudelningen zrv in:igornalken i r'ångar irtt bry.
ras upp. I praktikcn försvann allt-så den scdan
rrred, lrid, r'pr.rlri.erad, bru qarri..rriolr, n

och bt'gemenskapen i sambancl med att en-

skiftc och laga skiftc irrfördes.

La ga shifi ets genomförande
Lae.r skilrr lörel',m i.iamrrarl,iQl -iltllio( tr

bvar, av vilka den första år 1829 i Kvinua-
böske. Grevie sockeu, och den sista 1863 i
Scvertorp, ocksir i Grcrie socken.rl: Flcst lirga

skifien gcnomförcles i Viistra Kirltrps och
(lrevie socknar och uncler- år-crr 1 83 I -18:50.
Lntalet skiftcn per gård varieradc friin bv ti11

Tabel 13. Lasä skifien på Biairehalvön.

b1. I cxcurpelvis Angalirgs bl i Hor,s socken,
dår tretton gzirdar skiftacles år 1841 , tilldcla
dcs sex gåldar sina ligol samladc i tle stycken
skiften. fern i två skiftcrr och t\'å i ett skifte.
.ingalag skiftades samtidigt son Ktirragårda.
I rågångarna ruellan b,varna beslöt man att
byggir stengärclsgårdat. Den sanrnanlagda
stiingslade sträckan r,ar 36 322 alnar (21 575

meter), om ruan inkhrdcr-nt vtlr'e hägnader
mot andra bvar och skifieshägnader mellan
hcrrrrnanen.

Llrindu skulle också såttas upp, sarrm:rr.r-

lagt ett tiotal. Kostnaderna lör stiingJsling i
sambarrcl tned skifte dclades nellan bvar och
hemman. Skifte irv urmarkcn i form av en
skifte förekorn i Farislör's b,v är 1825 oclt som

laga skifte den gemensamrna tttlrarkcn för
I{or,s och I'erstorps bvar 1838 sanrt fl'ilacl til}-
hilralcte ()revie by irr 185'1.

Hur ett laga shifie gich till
Laga skiftct i Ramnrsjö bv i Västra Iiarups
socken påbör-jadcs c'len femte apr-il 1831, då
OlaJirnsson, ågar-e till eu av går-darna på
hemm:rn $ra, attltöll om att laga slrilie strrl-
le genolnföras.r r3 Derr nionde april fick Com-
missions l:rntmätareJ. Ber-gströn i uppclnpi
att i "Laga skifte utbryta och fördela ägornc
till Sökandens hcrnman", omfattande fem
hemman. diir de llesta herttntanen haclc
l1erir ägare. Alla berörda kallades till rröte
clen !upionde naj, och då konstaterades atl
h, mm.-rrr nrrlrner l, rn hadr brutit .ig lrr
bvgemcnskaperr och blivit er)skiftat 1825,
!arför laga skillct endast omf:rttade !t-a henr
r'r'ra,.,. Ägu.n" till cle oskifiade gårdarna an-
tecknirdes i protokollet. Dessa var föUancle.

. L :i1l

Anrrl f rårude skittclr pcr riclsperiod
1828-30 tSUt .ti) 18.11 50 t85l-G0 ISiil 70
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Rör-ende llen

fabell 14. Ersätr

Ilernrnan no L Agar-c lar Troerr Nilsclo11er
5,/32 mantal (på kartan lilldelad lirrer.a A).
fuina Hansclotter 5/32 mantal (B), och Ebbe

Jönsson också 57'l32..mrntal (C).
Flemrnan no 2. Agarc I ar Nils Pchrssorr

i/3? (D),.liins Ebbcssons iiLrstru Kjersrirr
5,/32 (E) , Staffcn Ebbesson 5/32 (F). Bolla
.fönssorr 15/6,1 (C)), och Anclers \{rirrensson
rl,r64 (H).

Hernmarr uo 3. Ägar^e var Nils '\nciersson(I), Piil Eskilsson (Ii), och Sl'en Swenssou
(L) var-derir 1/8 mantal.

Ilernrnan no 1.,{gare var OlirJiinsson L
(X,1). Nils.fiinsson 1/8 (N) och Hanna.Jöns
dotte. l/8 niantal (O).

L,uclcr-mötet uppr,isacies del karta sorn
Lrpp ittats isarnbund med storskii'tet I8IE-
19 och sorn ockszi hade lrllints lid enskiftet

31

år 1825. Ihr-tan :rnsåss inLe helt till lvliest på
grurd al en dcl nvodlingar-. Den 20 och 21
rnaj upprättadcs en laxcrineslängd, dlir all
in:iqomirtk numrer?tdcs och klassirdcs i bör-
cliuhet, och lör valjc tcg upprnättcs storle-
ken. Jor-den inc'lclades i bördighcrsklasser.
cl:ir- clen bäsLa.jorden kirlladcs inrösnirrgsjord
cich onrfattacle åkcr och äng, mcdan clen
sätnsta jtirden, alt-iisninesjold, ute jordes iiv
kiirr-, stenbunclcn malk och backar. I Rirrnm
sjö omfirrtade nirlligcrr laga skiftct fi-ämst
åker och är'rg, rncdan sarnfi kl skoe. totvjor.ci
och strill)clmala. inte skiltades. Saurruanlirgt
ornflttacle går clarna som skiftaclcs 120 t nD-
laDcl och 23 k:rpplartd iiker. \'ar!i\'.-t 7: tLull)
lancl nr,ocllirrg^ar. lt-r5 tLrnrrlancl och 29 kapp
lancl ing och clessuloln 11.1 tultnland och l:-)

L:rpplancl il rig utark. De biluitlc pr-ochrk-

'l
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!-renheterna i insen \?r troligen hårdvalls
::s och "sidlänt ång", där marken var avgod

. .iiiter och dirured lämpiia för slitter-. Den
: r, jrrrri rrppruq. förlrarrtllirg:rr n,r iqerr.

. .rer-ineslängdcrna läsles upp och godkrirr
.::. Principerna för deluingcn disktrterades

1l lantlnätarc Bergström fick uppclrag att
:.rr beta ett delniugsförslae.
Dcn fjårdejuli sick ntan huscsrrr på de

- :-:r heDlurancn. Exempcllis bestod Nils
--:rrielssons gård ar'flra längor i gott stånd,

. mangår-clsbl ggnadeq en br^vgghuslångir,
- .n 1öga fi ukttriirlsp)anterine. Euligt firr-
.akllingen åede gårdarna sarnmanlaqt et|
: -iotal "stusob) ggnader och laclusårclshus",

-.:rt nrigra br n-uehrr och skraltkvalnar Dess-
.: rnr firnns sju torp.

\ icl enskiftesförr-ättningerr 182i1 hade cn
-,:r1ällishet bcr,ar-ats, r'ilker.r rrtgjorde stran-

: rrr-d d.r irrorrr Leläqrr fi.lerii.r..irrnirrq-
,:. r:rn ghiimtnines och upprr.ändiugsplatser
--:lt grlls och lelglopar". Detla orrr-åde var
:röjlipt iltt odla upp, och .Lir-för blev det

. . en i fortsättningen el bysamlållighct. Prin-
::rer ne inlör- clelningcn niåste uu lästsLällas.

'.rr sorn lagt upp sten ocll stenUiirdsgårclar
,cLe under fir-l år rått alt trirnspoftera br)rt

- Jr lnr'ända steuen. Om någon arstod skogs-
:..rrk hade r.eclcrbörande r'ått att under tre
.: i tid "llofitaga warande skog och buskar",

-h till de nva skiftcn:r skulle viigzrr dlas. N{arr
:.kuteracle också utllvtuing och vilken er-

..iirilg clc utfl1,ttade sktrlle 1ä.

\'icl laga skifte "utlokaliserades" ctt inte
'', -\dlier nnl.rl q,r',l.rr rill lr.rrrm:rrrer..igor.
:lket innebar att mangårclsbvgqnad och
rclrrgård fick flyttas eller bvguas upp pzi nvtt.

f ,rr arrdc Rarnrn{ö konstateracle larrtmätat-en

all "clennc B1's sirrnnunbvggda lågc gör ut-
flvttnine för efhållande afredige skilien niid-
rändiu". Följrktlieen fick främst cle eårclsiigarc
som hade byuunacler i dziligt skick räkna mcd
alt fl,vtLa ut. A'f]orton hen-rmansägare fick
nio bo kvar-i b1,n. Bvborna sjålva förcslou att
Nils Pcr-ssol ochJi)ns Ebbesson på hemnran
numrrel två (litter-a D och E) skulle flvtta ur
och fri varcler-a et område vid \regalts rågång,
Swen Swensson (L) på hemman tre skulle
flvtta till ett skifre vid Sliittaröds rågång och
Iiån hernnran nurnmer lira skulle OlaJiins-
son (M) lhtta tili ett ornrilde , som lås irtill
råeången rrot Måsingcs ocir \regtlts b,var
Dessutonr beslårndes, i enlighet mcd lantmä-
tiuens för'slag, zrtt Staffen Ebbesson (F), som
harle en g:ir-cl på hernman numnler t\,å, ock-
så r'ar utJlvttningsskyldie. Elsåttningen till de
r,rtflyttningsskvlcliua bestårudcs till 133 riks
clalcr oclr 16 skilling Banco för varje 1/8
nantal sarrt er-sållniug i form av körselhjä1p.
Vidare antecknade lantmätareD i protokollel
alt dcn stalliga ersättningen bor-de utgå rned
högsta belopp mecl anledning a\'"brisr på
bvgrnirdsämnen och nisran allmän tarrig-
cloru". Ersåttningcns storlek framgår av necl
ar.rståcDde labcll.

Den nittoncle augusti var shiiieshandline-
alna klara och alla 1ör'klaradc sie nöjda. Dcn
åttoncle novcmbel stakades skifiena ut. Del-
niDgen inDebar också att ny,a stängsel måste
..irrrr. rrpp. Drn t.lllle nr.rr' lurrr irnrnrår;r-
BersströrD iLter till Rirmmsjö 1örsedci mccl
cn lörtecknins ör'er alla befintliga och nva
slåDgsel, varefler kostnadertra glordes upp.
I erlighct med Iantmäta.e-1. Bergströms för-
slag firrrlelaclcs inäsonlarkcn cnlisr tabell
r5

ra-
:,

Iabell 1.1. Ersä(ningens storlek till d€m som var urflythingsslydiga i Råmmsjö by.

Age lllLnl.1k
Iäng(ler

Köslor
Dagar

Banco
Riksdaler':skilling-

)
2

l
3

.löns Ebbesson

StåIfen El)bcsson

83:16
83:16

l6ti:32
l:3lJ:16

26(l:3?

38:13
77:06
6l :16

I:3:12

i 7/8
iJls

153/1
12l/2



TabeI 15. Fördelning av inägonarken i Rartunsjö by enligt protoko et fört vid laga skiftesförrättDingen år t 831 32.

IIenlman Årc, Arg A\ röi,iDs'jor(i

I:2. 3,-1

lI: 2 6
III:5, u,7
n': :.:.1
\1ägar, in,p.ilinr.nr
Ioralt

17r13
.16:20

28:28
21t26

120:23

'15:l i)
(il:0u
25:2J
20:16

155:29
3iJ.9

l5:27
,1::11

3l:30
tq tt
1:26

L 1.1: l5

78:18
153:07
86:21
61:2i
1:26

391:03
100,0

\,7alol iit a gtvn i tMnLLntl oå kdllnund, drit )2 kall)hltl ,t.t\1nnr I tunlluul.

Historih om Ramrnsjö b1

Liingt inrrarr laga skifte gerronrförclcs i R.lrnm-
sjö bv hade området bebotts och marker-na
bmkats. Bvns historia återspeglar förhå11an-
tlerra i rDångzr byar långs Bjä.e-kusten. Atl
-t{ammsjö r-cdan för flcra tuscn år-scdan lar
en attraktiv piats clärom vittnzu- för-historiska
boplatser och gr-avar. En stenåldersboplats
har firnnits på fastigheten 25 och clessulorn

har irrkeologelna l-riftirt en stensätming och
.1 v.13ls1,,pirt. rt. :l:rg. lrillri.rninqar.."rrr
är lanlisa på Bjärelralvön. Mår'rga lös1i'nd
fiån olika ridsperiocler har^påtråffats i nar-
kema. Ar, lr ndcn att döma har- området varit
bcbott sedan stenåldern. Första gången bvn
omnärrnes i skrililiga kållor är år-1524 och
rlä som Ran.rssröd. I)en första bebvggelsen
ulgjordes ftirmodligen av boudgår'dar, som
liig på cle bördigaste m:rrker-na inåt land.
Något enstaka hus eller någon liskebod kan
ha fruurits vid strirnden. "t År 1737, pri ilclel-
ningsvcrkcts tid,Ilurns dct tr-c husar-cr i Rarnnr
sjö, vilka tillhör'de Bjåre hår-ads kompani.
Enligt en beskrivrrirrg av Kristiirnstacls lån år
1767 skulle byn omlatta t\å skzrttehcmm:rn.
fi ra gaLe)rus, r'ilka sar)r)olikt !ar tory, och fi'ra
skvaltkvarnar I)en lirrstir kartarr ör'er Rarnm-
sjö är uppriiuad 180G-07 och clå 1åg gårdar-na
samlade i fi'ra klungor och fiån varje går-ds-

khrnga ledcle en fägata, inramad a\,särdsgår-
dar, ut l)lot beiesnrarken söcler orr b)n. En-
ligt "beskrifiring till B.jrire hriracl", upprättad
irr 1817, bestod bvn al sjutton girr-dar och tio
torp eller. gatehus. Åkeln låg i ensäde och all
ikcr besirddes årligcn. Sarnmallaglt hade
gzirclar-nzr trettio$r':r hästar, scxtiozitta fiikrcu
tur och hundr:a får Ramrrsjö bv skiftacles
flera g:inger-. Å- 1819 storskiftades rLtmarken
och iiret dårpå b,vns iniigor. Fastighctcrr rrr
lcrrr c'elr tl.lar rLr rr uc cl:lilt.rcle! lö2ti. \r
1831-32 genom{ör-des lag:r skiftc. På deu
magrajorclen r,ar rlet sr,årt att liirsirrja crr fa
milj och dirför'ågnade nran sig åt binäring
al sorn sjöfirrt och fiske. Ar 1860 f:rnns det i

Rammsjii intc minch-c rin toh fiskela€i med

--r dcra nn5

:::cll ullder
::'ket och P'.iilbiitar".
.b l uPPg(

,. fentio va

:-:I t och del
Pi srrar-rc

.-n-tan I80
r rda1. Stra
.-lllt]na utlr

-.- r lånqt st

::rellau gJå:

.rnDs det r

-:le t.

Urrder I

hnnisjö c

:.1 elt olrlfa

Hemmz
le slenskr
,,rclebok I
:qgningcr
|alje går-d
.kulle r,:ua
i,)rr rner_ j(

'c 
h kund<

r.lnriljer bl
:nancll dcl
g:rrclar'),

17-17 års lr
ienrnan f
nlndigher
i'.rrtsriltni
ua gården
.i\ err små

Tabell 16. K

ll

Katta ii&:t beL)iggelt.n; Ra l)trrjöslnlld {itl sehdshifltt
I900 (Kopia afi.t "BlggtLadstnditian och t4ggnads-
tård i RannsJd ' Kullurnlinndo i Rri.,lal horumn.
I t)!)0 ).

g6



i3l-il

6:r--:
i =-:-

c .:,-''

.: iela ungelär sex dll:rtta mans besättning,
:n lrnder slutet av irr-hundradet minskadc

:..er och på 1890-taletlar antalet ncr-c i fi'ra
-:.Ibatar". I ett husförlrörspr-otokoll Ii-ån

. : i1 uppg-es att nåhundra Riulmsjöboq var-
r !rtio \ar {ökaptener, :rrbetade med fi-akt-

:-:: och detta pågick fram till 1930-talet.
Prt strandmale n söder om b,vn ftrrrns cnliet

. .: tan 1806-07 tre htrs och ctt antal fiske-
iar. Strandlnalalna hörde till den gemen

..::rnra rrtrnaLken och skiftades inte, uttn dct
.: langt scnare som stranden dclacles upp

: -llan gårdalua i byn. I Ramrnsjöstrand
.::ns clct ctt ferrtiotal fiskeboclar på 1880-
. Ct.

r rder l90O trlr t hrrr hcl'rqqelsen rrrxir i

.,,:rrrnsjö och i Rammsjöstrand finns nume-
. cn omfattande liitidsbeb,vggelse.

-{emmanskllvninsar
l,r :r enska myndisheterna uppraittade en

: debok 16fi2 1ör irtt clc skulle se ör,er skat
.=gningen i den crör'r:rde plovinseu Skåne.

' .rje gårcl mantalssattes mecl en sifl'ra soni
-i-rllc l-Jra normen för skatteuttaget. Allteftet-
. l rnerjold odladcs upp under^1700 talet

. h kLrndc räcka till ftirsö{r'rirrgcn :u' l1era
:.nriijer blev det lanligt att jordebokshcrn
:::.rneu deladcs upp i 11era bmkningse nheter'
:rirdar-), så kallad hemmanskllvning.rr' I
; i7 å1s lag fastslogs zrtt skatte- och kronc)

:rmnran fick khvas så mycket som de Jokala
::rrrcligheterna och domstolalna tillät under
' .r\.i,rrinA dlr or lirrilj Lrrrrdr tur.örj,r .ig

:.i gården. N{öjligheten at sqcka av och säljil
,r en srnii bnrkningsenheter tillåts i Skiirrc i

samband rned enskiftena i början av atton-
hundratirlet. I motsats till torpen kom dessa
småjordbruk att mantalssättas. Därför kom
småbirnclerna i Skåne att i hög grad spela
sanlma r-o1l som torparna gjorde på andra
håll.r 'ri

Hemmonsklyaningar p å Bj tirehalu ön
Sannolikt brukades de olika delar na i ett
hemman sonl scparata enheter irtnan den
ofl-tcieila förordningen kom år- 17,17. L,xem-
pehis bestod bvn Svenstad av sju hemman, av
vilka herurrran 2 och il samL 6 och 7 var sam-
rna slagna. I 17.tr2 iirs rn rtalslängd fanns tr-e

åbor- registrer:rdc på hemman I, sorn sam
manlagt omfattade 3/8 milntal. Tr-oligen be-
stod hemmanet av trc gzir-dar, sorrr brukacles
vrr för sig. I 1750 års mantalslängcl hade
hemnianet officicllt delats upp på t\'å bruk
niuqsenheter på r'arclera 3,/ l6 mautal. År
I742 bt ukadcs hemmari 2+3 av tre hbor, men
år 1750 hade herunanct delats upp i f,rla
Iristående enhetcr. rri

I Sirlomonhös bestod b)n ir 1785 av nio
Iternrnan, varav nLllnnicr 7, på 1/4 mantal,
igdcs al Olir Pehr-sson. Detta delades i tr,ii
lrenirnarr på r,:rr-dera 1/8 mantal. De n ena av
dessr girrdar kiövs aitcr år-1850 och då ift'ra
egendonriu, rredan den anclra gårdcn bibe-
bölls intakt. Enligt ett bevarat pr-otokoll sålde

Joh:rnnes Sonesson, ägarc till en eård på 1,/8
mantal i Salomonhög, den l5 septelnbcr
I849 9 kapplancl.jord i nord\'åstla hörnct av
rnosseskiftet till snickalen Nils PctcrJönsson
för'en förpantningssumma på 133 r-iksdeler.
Agodelen på 9 kzrppland notsva.ade et
mantal pii 115/2352.r"i

fabell16. Kllming av hemman ctt och två plus tle i Svenstads by.

17.12 åt\ mantalslä.!.d
\'T,nril it',''

17:nJ å$ m.llrlalil;i,red
i\fanra Ahor

3/8 N. Ebbesson
P linrsson
J. l'il\son

2/'3 H. \{allbcr'3
H. Olsson
P.lij.nson

3,/]li

t,/6
l,/ 6
l/'6
t,i 6

L.Jil'1sson

P Harlsson
i.. Pilrsson
H. Ol!!on
PJönss.,n



Tabell 17. Xl).vning av henornan numner 7 i Salomonhögs by.

Åb". tu

1J85

1B 11

1837

1850

t/4

r/8
I/B
Gatehus: Anna Nilsdotter

1/8 oiolJonsson

Jöns Olsson
OlofJönsson

t/8
1/8

Såne Olsson
C. Wahlqvisi

Dräng:J. Sornesson
Undantag: S. Olsdotrer

Undantag: S. Olsdorter
Gatehus:N.PJönsson
r/98 PJönsson
1,/98 J.Jönsson
115,/2352 N.PJönsson

I Lantm
gifter på o1

hemmans
des-treEnli
ra bokförc
halvön ha
den sista i
ar de två r
manskl) /r
statistiken
relsens ste

ningar i ö
åren 1845

genomför

Täb€ll 18. A

1/ 42
Inhysing: Sven Mickelsen
Tory: Pål Troedsson
ToryrNilsJ6nsson

E
a
\a€

E
t*tL]

tsd.t

sjö

EI
sfifi.tFa

t_:jLI

E3

Barkåkra
F6r\l6v
Cre\ie
\ -rra Kam
Hor
Toreko!
Summa

!xken

Staliltiken t;1

Karta iiuer klyaning av hemman numttujr I i Hemmestorl: år 1855 56. AgornaJirdeladu på tre ägare (A, B ochC),
d,b resp?,h.tfue Agod,el rar sammanhållen i ett t$che. De gamla skiJlesgänsana ib prickada. (Rznritning a1) kaxta öLter

hemmanskl)tning i Henmestorp. )

iSii
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I Lantmåteristyrelsens arkiv finns det upp-

gifter på olika förrättningar, som skiften och

hemmanskllvningar, och vilka år de gior
des.rreEnligt dessa uppgifter skulle den förs-

ra bokförda hemmanskllnningen på Bjåre-
halvön ha genomförts i Varan år 1833 och

clen sista i Perstorp 1881. Men som fiamgår
ai de två nämnda exenplen förekom hem
manskllrningar långt innan den officiella
statistiken visar detta. Enligt Lantmäteristy-
reisens statistik gjordes flest hemnansklp'
ningar i Ö11ö1 nåmligen 14 stycken mellan
aren 1845 och 1863. IAngelsbåck och Ranatp

qenomfördes 13 respcktive 12 sqrcken Upp-

gifter saknas för en del byaq men enligt de

tillgängliga uppgifierna genomfördes 1 61

sgrcken hemmanskl) ningar i Bjäre-socknarna

under perioden 1833 till i881, av vilka det
största antalet i Grevie socken, 69 stycken. I
områden där omfattandc nyodling kunde
ske och alternativa möjligheter till försörj-
ning lann. inncbar hemman'Lllnninq err

minskad skattebörda per gård. Sedan sexton-

hundrataletvar det hemmanet som utgjorde
grunden för beskattning, och när etf hem

man genom kln'ning fick flera brukare de-

lade dcssa på hemmanets skactebörda

TabellS.Antalethernmaffk\a{rin€aliBj:iresocknarnafördeladepåtio]årsPerioder.IngauPPgiftelfånnsförBåstad.

1831-40 I811-50 l ft5l -60 1861 70 1881

B.1rkåkra
Fölslöv
Gre\ie
\ iltra Ibrup
Ho!

Sun1n:1

I

2

2

1

2,5

5

1l
6

2

21

14,9

5

22

34
l6

5

2

82
50,9

6
I2
22

3

7

31,1

I
0,6

1l
3!
69
21
13

2

161

100,0

iuti:tiketr önet henmarLsh\r)ntn@t på P'jiirc har hiimtah lråtu I'anbnätmts hemsÅa LJu tlhn ln se

Vt .\. B och C),
tg t; karta 6ua
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