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Socknar och byar i Rjäre

L-rrclcr-1700 talc.t ökade befblkrinscn i Sle-
r igc l'r-ån 1.-l mil jon er till 2.4 uriljoner, al
'. iika nästan 80 ploce nt r,zrrjor-dbmkalbefirlk
:ring. r' Fr-irn och necl i 800-ralet! rnitt bir--
,.icLc :urdelen lanclsbr gclsbocndc :rtt minskir.
rren älr ru år- 1870 boclde 87 pr-ocenL pir lands
:rr gclcn. I sambancl med 1örslenskningen
rnh:imtade olikzr urvndighctcr- och I elk el
nrirrgtl irrforrnzrtion om cle ganrla clarrska
plovirrscr-rra. Fr:in 1700-taler finls det cliit-för
r lilclokumenter-ade slalistiski! uppgiltcr och
irtsklivninqar av sockrar. blar och gårdar'. I
L-tr 'Historisk Oeconorrrisk och (]eoeraphisk
Beskrifirirq öfucr- Chr-istianstacls lär" frirr år
I 767 bcs lo-ir,er- kolrmissio r sla D tmzitare .Jo-
han Lorents Cljllbclg tillstrindct i länets sock
rar'- För virlje sockcn kommer-fijrst en iLll
rniin bcskr-ilnins och sedar uppgiltcr-orr
hemmanen i sockncns trlar-. I)e fi r-a norclliga
B-j:ire-socknarna beskrils av Clillbelg prl firl
jande sät.is

I leInmanell ; Hors \()ckcn h:rr \lirrr])r och
s\:lgl uts:idc oclr hiibol, någon sursk()s (x h
kretrmerk fbrckomrner. liksom saltsjöIiskc.
Tre uckm pleutch:rgar av iroksiiog finns.
\1,..r'-., J "'I lt rl 'r1, rr. r .I ,1, 1,. irr\. r

sk.rg. mc(lan II:rgr har reckcI bokskog. IIcd
l)etecknilleen s lskog avs:i1]s sniirr e skog ar
el. Pi1 och hassel och rned kr'etrmark err rner
cllcr nrirrdle lit bemxen bllskru:uk.

I \'ästrx ILlrllps socker ]ral alla hcnnr:rl
skarp ikcr och ring, ule(l (len skillnaden:rLr
(ilinmingc hel gocl ikcr, ligorr srrr skog och
Lr at tnar k fiilckomrlcr'. slmt .l:ir linrs frra
str ckerr qerrrensanmlr bokcphntcr'itgrlr: I Iailj

er'P rxlr Dr iirrstory haI sod bokcskoe, lr. trl
iLn S\erst:r{1, Bril(l(iarp, lloarp, Bjzilegår'dcrl
o.h Sl:irlkra lrirr alldeles ingcD skoc. I scrck

r1er1 1ör'ckonrmcr sultsji;fiske.
Hernnlaren i (lrc\ic socked har'svag lker'

or:lr iiDg. Saltsjiiliske bechi!.es. BiiskcLorp.
Skicrcl:rl, Ii ogstolr. llilske. Iilinnaböske. Sc

\'cr'lorll .r( lr Lilia \örrc har'rrllig )xrli rx h
ekskog.

I I ijr slil| hal hcnlmancn sras ir ker och ,iDe.
nre nai(lis bok-, ck ()ch sursl(og. s:trrrl sultsji!
Iiske. Drx k har Fogclarp g(rtt hollol o( h I lile
n1\.Lct bl)lskr)e.

I sarnbancl mecl a1t cle garrila clauska prt-,r'in-
selrra altrliddes till Slcriec rnåste unclerlag
Iör rerrrirrg och bcskattning lr gilrl:irrra in
för'skafJas. och clet lirns följaktligerr trtför-liua
beskriurirrgal al blar-na och gzlrclarne. I de
erskilcla lrtarria låg giirdarna samlarle klirrg
crr {cncnsarr blguta. Fr:in br gatan leclcle en
inhåslrcl Jiith-ift eller frigirLr. liirros villicn
kreaturen liuncle ta sig dll utrnarkcns bete.
Clutan, som in 1e vtr en gata i r'år- bentär'kelse
lar riårnrasl err slags allmån, ofia gr:isbevur
en. pllr nrellan qårdalna, cliil boskapcn sarr-
laclcs innan .le slaipptcs ut på belesm.lrkell.
()lia r:rnn dct ocksii en biick qenorrr cllcr-i
r[irhcten ar,bvo, tliir krcatulcl1 kunde villl-
nas. och dår-böndcrna hacle bvgst skvaltklal'
nar för' rulrhrirre ir! s:iclen.

Clrmpbcll åtelger bcskr-ilningar al el
arrtal Bjlir-cJl :rr- birserad c på de h rrses\ ns-
irr.trrrrer'r lr.ir 51.:rrr, .,,rn irrl,,rrrrr' L trll
KrigsLollegitrurs hu sesr,ns ko n tor'. Beskrit
nirrgalrla llv blal nal Bor_r'stor_1t. B:rr-klrkt-a och
Var_an, som :itet ges lcclan, :rtelspeglar_ gan-
ska r'äl tillstålclct p:r den Iör'hillalclevis fat
t i ga och kr-ieshär' j ade Rj iirelralr'irn tr nclcr-
I700 talcts firlsta decerrrricr-.

Borstorps l)\, Iljrilralp sn, bcsl1il ril l70il r\
tr'å rtrlrrmrr. l(()r rlrttbostlillc s?rmt ulsokna
h-riLsehetr. mai rrrl(ler llrlqeltoltr särcri. Till
.t.r t Lr. r .r..r 'r.: 1,,.1 ,1, ..rrnr rL.r r,.
r.rl.'r .i,lrrll r1. lp..\1,ri,.,l, r.,, iir :-.rr -

sli:t sr :rg. :ir bclrigen i cn r ihg, iu )igen i lrr rrk.
Dcn -qöclcs \nr t ll:clje eller' 1:cle å1 och S_i\cr
9:rh a cller :J:cljc Lorncr i nredclnriittiga år-.



Till.vardera hemmaneLbehövas 2 p draga
re. A]rgarna är till stö$ta delen be\'llxDa med
hassel, al, björk och någon ek, så att åborna
har" r'ö11rg "ldbrrnd or h r. tr'l 5irdenrs tjp-
pa de. Av eken kan erhållas blgglndsdmmer
dll lorträn och srolpar men ej mera. Ekarna
uppgives vara topplorna och icke till någon
näm[vård fytta och a]ldeles uten beq/delse
som ollonskog. Hemmanen äga även en
skogslycka. Påutmarken som är till f;illes lned
alrdra hemmat.I är nödtorftigt mu]bete. Hår
väL\er- också något smått eke. Gärdesgårdarna
är trll 'tör'ta dclen .rr ris. Desslrtom finna'
Irånga går derr rned sren tili hållten och där-
över mcd Lorv bclagda, som årligen bör lagäs
och bättras, emedan den icke lör'fullkomlig
steDgärdsgård anses kan. Kvarn finlls till kor-
nettbostlillet.

Barkåkra bi, Barkäkra sn, har till större delen
ödelagts under den senaste krigstiden och
nu (1726) begäres ny re\ning och skattlägg-
ning. Hemman nr'. I är mäkta *il byggt med
korsvirkeshrrs av eke llred slen enrel]2rrr mu-
rad samt tegeltak och bebos av godsels pos
.es.o' rstä'let L,r den rrrirer ade eamla r,i es
gården. De övriga hemmanen befinnas till
största delen helt uselt konditioneradc. N:r
4, 5 och 15 äro öde ocb ingen åbo kan erhål-
las för'r'än förmedling skett. Till skatterna
upplu,la.lr:" :'r , , l, fil 'J ,,r !" r .;lj-\ \;\-
ra.t. \r.l har m.x endxsL r,ll LrLsLehor. -Ä.le,rr
är i ensäde. I ängarna linns en del smått bus-
kage, son knappast förslåt att underhålla
gärdesgårdarna med. Till brånsle hämtas
från annat hå]I, och byggnadsrimmer köpes
3 4 mil borta iliän SmälardstrakLen.

\.-rr,rn. \'i'u r Krl rnr:n. ' 17U7,. Bvn ha r rill
.lar bor\Jp. mcn cj .åd. ^,|-rn ä' Fr .ädig.
Fn drl \.r 2.ll- 2 Lulrt.,nF,deni;\'rq,r

Tabel 3. Sarmanstilning över byarna i de 8.ra nordligaste socknama i Bi:ire.

åkerjolden är så r'inga att den endast sällan
brukas, så att någon.jor-d finnes, som legat
öde i 40 år f ill åkerbruket behöves ett par
dragare. Ängen består av backar och berghål
lar och är oduglig att höstå mer än till en dcl.
LJtnalken sakDar skog. men något en till ri-
,al,let rr sterrrrirde rJ Ldn l,;,rrä\ drir. B\eq
n/d5t;mrn.r m.i\re lou.'.. {borrra llska clrcr
silTi Nordsjön 1"

Av dessa och andra beskrivningar framgår
att många Bjåre byar fortfarande led av följ-
derna efter senaste kriget. Grrurden för skatt
läggning var boskapsskötsel. Såden råckte i
regel endast till husbehov, dåjordmånen var
dålig och avkastningen låg. Bortsett från
Borrstorp, fick rnan köpa byggDadstimlner
och ibland också ved.

En sammanstållning av Gillbergs uppgif-
rer risar..rrr der påBjårrhahönår l767tanns
145 hemman i sammanlagt 9? bvar, och att
antalct brularc a\ hemmancn \ar nå5lan
600, det viil säga i genomsnitt fyra brukare
per hemman. Skattehemmanen var {1er ån
kronohemmanen. mcdan antalet frälsehem-
man fortfaraDde var lågt. Det stora antalet
gatehus och det lilla antalet torp beror san-
nolikt på att nan i vissa socknar inte har skilt
på dessa båda kategorier.ao

Ett tvpiskt exempel på en Bjäre-by före
.tursli[ters gcnomfirrande år Dräng.torp i

Västra I{arups socken. Byn bestod av l4 bru-
kare fördelade på 4 hemman och omfattade
ungefår 1/.2 nrantal. Gårdarna var kringbygg-
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Byarna Grevie \'. Y\arup Hov Summa

Antal beskrivna b)ar

Utsocknes fr.älse

Itlrkohemman
Prästgård
Xlockarebol
Tory
Cathus
Skvaltkrarnar
Odalkvarnar

2.1

1'.t

8
I
I
I

39

25

99

23
t7
16

I

l

33
59
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27
23

22
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10
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59

2
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18
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1
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:.r och de tvii norra dcssutotn hopbvagda.
' entlllt i bvn låg bvgatan, bcnämnd Gat-
'.rckcn, sonr via cn fägirta ledde ut ti11 trt-
::-.arken i r-rordost. Inligorna Iåe runl bvn,
:.rcle i rrordosr och i svdr'ås1. Llr ett ekono-
:::islt-topoerafiskt pcrspeLtiv bcskrivs bvn på
- ,;0-talct på liiljirnde säll (stalninsen här i
.\ rDån modenliserad).

L)r linqsto4)s bv är' bcl:igen uri skossbvgclcn
p:i en hijglänr or r 2 Z mit ifrån Engelholm,
:l il rnii fr;in Båstad och rl dcls nril ti:in \äsrra
l.ar up. Haver litcn mcr tämligcn socL åkcr,
.orr neleudr:ls besrår' :rv snrsblanclarl slarr
nrr lkjorcl, lelnrvlla och någon ör på sina sräl
lcr. Odlingen sl:ir sällan Icl Lrtan så all hår cl

tolka irrfaller-, då siirlen plägrr. här snrrast
raqe skada och tniss\.:i\t tim:r. Ar eljest r'led
rrranga käl1tåe omgi\er som jorclen i rlet
I:irssta suktar'och r'åt h:iller Åkcr.I blxkas
urecl jLrr (årdcr') gcrnenligcn iserorn ctt par.
hastrl och ett paI srrLrar - vilka lrärtill är rill-
riickljea, olh besås årligerr all.jor.den mcd
rie. korn, hat le, årtcrr och biinor.

lln dcl rv;ineelt, Angrhagcll kallacl, s:rrnt
(;r:islrckrn år tåtrlligel bir liea och bestå1.itv
clels hi d-. dels rrach'al1 av Ek och alt slags
' Irl ^q l,-\ji\1. I r' \;Le.\J ,rc.r år rr.l
.ka|p hår'dva1), \'antri befinDcs rrrinch.e och
.r., rF .r.,,1, ,lri. o, t, ti,,r!_L., t.rr s,,rrl i

höstas lttaD n\ ttjas till bctc filr kreatur erl och
:rr mccl skog sarnt buskar bc\-tr\la, vitk:r b\a-
nr;inncn .ifter sammirl (lelring och hävcL, !ar
orlr en till sitt lusrh:ills hemman nvt1jal.. De

ll"h\tgelsen i Rutn.xr\Jii b\
--rr genamfönntl4 a1)

L4!y &ift?t å.t 1826.
T..hning eft:t las tkiJit.\

,.,I)ta . KDhtnlrol.arhhzl i
Btstnn bibliotek.)

i^r ise utängar;ir m!clet sraga dl1 ]röbol, och
bcsl:r rrrest e\'maeel ljurlg ()ch mossbclLLpeu
dels skrrp hård och dels si.l.l tryig madr'.Lll
med kärr p:i flcr:r stiilleD, sarrrt ii\'erallt nog
skoglupna av ck, bok, al och liclebrLsk^r serrr
La ri ,' lr er , . r ll.r .al, d.. -rr. qrrr,l., r n: r

l;l,ul ^. l, ,,r, l,r.,rllcr.,l rrl ,,. .rrrrq i.,r
seencle till flera stor':r sir kallaclc blitaL sorrr
hä1 j:iirte några skarpa skogskullar. bcfinres.
l'lilacl cller bercsmer k hat clen ra by senfälll
rned llera när-gr'äns:rncle lrr':rr', vilker e!jest är
magcr utall sk()s et ringa lörmåltlielrct. En
,\',s.tr,rLt 1..'r l,'., ;.r, I l ,is r" ,,r I ,,.rr r

Lund kallad, sorr består av tämiigell gror
bok. ek och björkskog mecl cnc. vilken b\
mrirlnell nvllja rar silt si\tke clicr över eDs
korrnelse och sarrrnlrl lrär'cl, där.av bninslc
till ltrLsbehov kan hämtas, \ar|id lik\ål ur-
stänlplirls måstc sijkas.

!islc l)ar b|n (j ellel n:igor fis ellcr \':rrrrl,
icke hellcr någon hårrblagårcl, kvar.n cllcr
k.,r 'rille *, l"|l i r ur trdcrdri,,,, Ut ||: .

B\nl:innens l:ilirrg och utkomst bcst:u fijr-
n;imligasr rti åkcr'brukers skotsel, clet de me(l
s:irrlcies llir ()ch noggranhet iakttaqa, r11ell
k rrrra rlock icke någo| spanllmålsäija, utan
i cless stille själva ofra bctriiva kopa ilråll
an.b a ortel: Några kor, oxar och ungnajt k ll
nr var-je åbo på sitt hcmrnaD Lrppföda clicr.
ranlighet. och diirar' :irliger Dågra Iör.vrh.a,

.jäntc någon,vllc och linuc\ävnad av hcnlmr-
ruxen ändenlalelia; lill skatrcrs o.h utlaeors
bet?rlande anvånda. h!åg(nr tonjord h:rr ock
lrur p:i f:ilaclcl]. sanrt bräDsle a! björk och al i
delas viinsabackrr och bclen, \'erar clc liret
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för,vtlta til] Toleko! by och sockeL Dock
m:rste dc mrist alla år lega torlskiir'd utav
andr a bvar däromkring.

Redogörclscn år intressant eftersom den år
ett av få exempel på err ckonomisk-topogra-
fisk beskrivning av en Biåre-by i slutct av
1 70O-talet. Åker-arcalen är r,isserligen liten,
men skörden .lår :ällrn tel. dclar rr in;Bo-
ängen är "biirdiga", medirn zrndra delar iir
mirgrzr och utnyttjas till bete. Vidare år der
intressant att få verifieraL att oxar-. kor oclr
ungnöt föcldcs upp för att senare säljas. Ut-
markcn anvånds till betc och delas med
andra byar Skildringen av uLmarkcns ropo-
qrafi år rrriL i:a måuo. irlr \egeratiorrrn\
utseende på "rrtången" och den samfällcla
hete.rrra, Lrrr .ållarr lrar l-rlirir Lrsl.irna.

På Bjärchah'ön r,arierade zrntalet hemurarr
per bv eanska myckct, och som elt exempel
omfattade Salomonhögs by år 1785 rrio hem-
man sonr brukades av tjugo bönder, hem-
man 5-G och 8-O hade tr'å inhl'sesboende
respektivc fi'ra gatehus. Antal boende i b,vrr

var sammanlagt 12?, personel. Nledan en
annan typisk Bjäre-b1, Ranrmsjö, bestod av
fern hcmman, där varje hcmnran vanligcrr
hade llera brukare. Gårdarna val salrman-
b,vggda och enligt ett protokoll, sorn upp-
riittades i samband med laga skiftet 1831,
bestod bebyggelsen av samnanlagt ett ftrtio-
tal "stugobygenader och ladugår-dshus", samt
nåera brygehu och skvaltkvarnaraL

Bygemenskap
Byn utejorcle i viss rrrirn en kollektiv er.rhet,
d:ir bystämmar-r ledd ar' åldermauucn be
sr.imde. olta r nliqt den lolala'edrarrt tärren.
niir byns bönder kunde påbörja eller skul)e
ha genomfört vissa göromål. Exempeh'is
skulle alla inäg-or vara inlrågr.racle till ett visst
gemcnsamt bestäl.Irt dalum, där var-jc bonde
svarade för hägnaden av sina ågoq och rnirn
fick inte släppa ut sina krertur-på bete på
stubben eller iingarrra, fiirrän alla hacle av-
slutat sin slåtter.

Nlånsa om inte irlla Bjäre byar hade ett
byahorn och b,vns handlingaq råkenskaper,
kartor med mera, lörvarades i ett byaskrin

3ri

hos irlclemannen. Det å1åg också ålde rman-
nen att se cfter om det behö\.de göras något
i bvn, till exempel om nåson gärdsgård be
höi'de underhållas, om våqarna var farbara
vintertid och så vidare.

Vad clen enskilde bontlen inom en bv fick
eller snarare inte fick görzr reglerades först
genom sedvanerätt och sedan genom de fö
r-eskrifter sor'n man hade kotnrnit övcrcrls orrr
i Bjåre hiirads byordning år 1594. Men det
var inte alls ovanligt att de enskilda byarna
hadc egna byordningaq där sarnarbctsfor-
merna ijust den bvn reglerades. Som exem-
pel på sådana lokala ör'e renskommelser kan
nämnas 1748 års byordning i Engclbäcks b,v,

som återgcs i sin helhet ncdan, Salomonhögs
byordning från 1768 och Killebiickstorps
ordningsstadgzr från år 1779.a!

Blordning i Engelbåcks by

I Ilerrans |esu Ch sti välsignade nannr
Är 17,18 den l6:de may ble{i'o ri undeltcck

nade B\a rän uti Bjärchirad, Grehie socken
och Engelbår:ks b' förord[ecle att sammaD-
tråda och rned Lvrrandra öfvcllägga truru-
lundlruinger oss naber emellan börfiedas,
cftcr f;edesdagells ingång trvalie åhr', bådc
till jrker och iingar så rähl som och irlla inhäg-
ru:rde hagar och lyckor hör_aude under bven
Engelsbäck, som och hur-ulunda som hzillas
skall med det på hlars ocL ens eng-stycke
Lrppvuxna trän om någon annan utom siellva
egaren Lill ånsen the samma fäller och hug-
ger sig till llvtla och gagn, hvarvid cgaren
soln ett slikt tr-ä eller buske i måDga åhr rill
backas sorn lreclat och kringit, på rlet att han
rnåste haf\a r1ågot l,vtet sår'häl till eldebrend,
som ocir eiärdcs går(larne lid makt hållalde
att m\s:iLrirr, pir eena ägor f:ir r'årfiataltså och
emedan hit intills har gåt tämeligcn slät och
,Jr. \a t ll s.'r'ihl rrr.,l,,lrnl 'r lrearrrr,rrl.i
allnals ängal och iikrar, sonr och med hug-
gende, lilhnde och allnat mehra, sildarlt,
både i siclfia rrångeD sorn och anrr(rrsr;ir]es j

ly.k()r och hagal, stlandkiärren och cnet på
fälaclsmarken onödiga lillande och uppödan-
cle, som allena bör nvtrias rill giår des går'dar'-
nas lid rnakr hållande cltcr gafiars Uplällan-
de, och ingalLrn(Lr till något annat onödigt
\'ärk i s\nnerhei. at bruka till cldcbrand eller
brårrrreledh, h,,,ilket i rnånea utgifDe och
rcdan för ut kugioltde för'ordninsar' såvähl
ifriin Sta$contoret i Christiallstad, som och
af lten Llelallningsrl:rnnen och Cronobetien
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rerlla i orrcn stläns-eligeD lir fiir biu(lel, tv
h:r1\:r ri alla samtliga till fijrekornmirn.lc afet
slikt olaglit ofi eds håll:udc sålåhl i clctt 1'öri a

soln seDar e sarnnralrtridct och öfierells kom-
nret Lurlr h:iden cfter fii hållas skall. fiirst
.r',,llö.a l'. r.rr ,,nr ll'rrr.rs i,, ' r;.r 1,i, q

;rra utau vackt. llillacle ellel kiurade på
.',, ,d,,\grL rd. eller .rlr, 'art 

,,, I ,r rrra ir

spr-inga, ägaren till dcn \illc kvcm thcl oclr
rara må, blifra aiscdcl och plikta eliel clet
h:ir red:ul fi'rrc ut satta lite pii hler'I kr canrr'.
L, rr..iqor,.l rtl-fit r..'.trrt.t ,rrF r.i ra

nebos kleattu r';ra inre odr dern pi ligot
'iirr ut lroelPer ellcr'dcrlned lör_tiges, b,ven

'' rrcrliqr. p.' .ler .ll .li rrrr*brrr\ -1 r' .

str-alIad blilia. cLen s:uDe plickta med h.rnonr
som kreatulet aiger uirr anseen.lc Lill Pcl.so
ne n. Samtrrale(les lale och mcral hollom som
ret cles rabo llafla hlrggct något tl-ri cller
hrr. .1,.':r r rrrq rrrrtl o, l.'1,rr.."'lljrrr<-r
iilicktc äfi'cn r'ähl rred hoLror]r sorn skerlall
qlipiclt halver, dre nedel sorn hår på sådanl
slirr irflvr:r skall lara b\arnrinncn samLeliga
rill hörig p:i hvacl sätt cle kunna finra clcrn
.lell siurDa \'ari DvttilJasl at r vän.h p:i dcl
h|ar or:h en m:i hafv?r si ml,ckct stör1e ilitt
(rch olrlsorg ar för|a|a clem sig crnellan derl
.clla hiden. och icke s;i vårrl:r lilst 1r:rntera
bade åkrar och elrgar sorl rills sliecll, bå.ici
på etl (xlr arrrlat s:itt, h\ilket ingahurcla 1ärel'
kLurna nigor nlrn tillnågon upblggelse och
Ibr b:ittring, utar lastmera till a;del:iggelsc
och törr'åring- Fölicl altså taxan hur_Lr m!ck'
er hlart kreatLu slirll i gicDom kosta, aili'en
och h rrrr mlckct dcl] plickte sk:r1l som fiån
nröre ulirn laga för'lall ute blifler ncrrbl.
Pli.krc
lrno OrD n:igon fiån s-ate lnöte uteblifer 2 skilling
!d{) Onl bvs m:rrl cllcr clcn som budct utgihir halier ir:ke Lornrrler'i rriLten trdh '1 skilling
:lclie IIvenr s(nn inle ringer'sina s\in på b,\ens tillsägelse och (lets:i nlart snöen rt:fgångcn 8 skillitrg
lde Om nirgoll firl]les hugga täppc cllcr anner l1s på annanr iingsstlcke plir:ktar l(i slilliog
:re Ehlenr befinnes reta en alnan huggit p:i sin Dabos eng, och ther rnecl förtiger 16 skillilg
tllc Den som bellnnes hugga enns on cftcr höslcn cllcr annord till rltt br.llnna ellcr

bmka i onödiga måhe plickta 2'1 skillntg
;(1e Dctt så kallacle freare klirrct sorn iiger lika råtl mcd bokcskougar på skatte hemman,

all.-n:r fiir fl)gsands damplingerrs skull, så o(i derr andra hcllnlcligr r',vs nlarkctl cflel-

Således legler-acle Eng..clb,icks bvaor-dning'
\:acl som b)aDriinnen hade alt rätta sili cftcl
för art samarbctct i byn sktrlle frrngera till
fi eclsställande. Exerrpel på såclana bestärl-
rrrl.rr. \orr rr.irrrrrrle: i hrr,,r,lrritrS, tr. r.rr
\'ad sorn hiiDde orn DågoD hilg-g.. träd, cnc
buskar cller-ris på alrnaus rnar-k, och hur
mr, ket :ig:.r1 n li' I böt:r ,, r iri\iil lra illle
riugades eller-om Jösa kreatur-belann sig pii
gr-itnncns iniisor "seclan giär-cles51år-clarna ir-cr

täpta". Nlan kan kt)nstittcra att bvorchrinBelr
egentligen bara tar upp ett begr-iinsat iurt?!l
gelnensarnrra fiirhållningsreeler sorr itlla
mJ.tr r.ilrn\i!r, trr r. Hur r:.rrrl, rr'i'r'iqao-,,ro-
mål sklrlle utfiiras berodde dälemot pii clcn
enskildc bondcns initi?rti\förruåga. N4en hela
brns våIlärd r,ar beroende av en gocl sarnrrlll)
hållniug och att alla kånde gemenskap.

Vångafred
För'e skiltenas genomlör-ande var- \'?ilrlierrs
rr'.ig,'rn.tl I irrl ;igrrad l,,r rtt kt, :rtrtr, tr itrtr'

'Lrrll, lrrrrrr.r r.' 'r1 i rp.1 aler nr lr itre. trae,,t
som benzirnncles \,irngaIrccl. rr Hiignrden rLt-

gi orcles av gernensamma elirdsgår-clar-, clär

larjc boude hude siD del aLt under-hålla.
Risken lanns zrtt någon inte under-höll sin
gä1dsgård ordentlict, r,ilkct kurrdc lecla till

lan hasar rre or:h ni mijll(rlnc dcr som på något af dc strillen hugger till skada plicltar'
lclc C)m någon lörchöjer med hono plicktar
!dc Ntu!:ilgcficcl bljlier aIålclermalren tillsagd oftcrtligcn på gatumöte cLen sorrr då inte

flrllktxrligelr t:ipper sinir gär'cLesgårdal för'sr,ar ligt till cn dr:lr lorclegd tid, the samme
plickrar lU skilling

l(Jclc Om någon finles beta sina kreatru rlf drag:rrne eller ock annat lran liisa lrii \irräcl
se(hn girir'dcsgålcLalne äro täpra lörslarlige på sila cgla clgsfi ckcn clock nlecL rakt
där finner plickl:t

I Ltc Då bcqningen skiel orn elterlrijsler alt ingcrn då rrrå tiur.a eller f:ingsla nirgor kreatrLr

pl alrcL as :irlgsq,cke ulan på sina egna nren dcn som dcrme d bit ides plicktar'
fii l par häster och firl ett par kreatrLr
fa;r I ko,1ör'cD kall och l par bockar
lör 1 tår oti fiil I svil

I dr'
I dr'

16 skilling
8 skilling
.{ skillirg
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att krcatur- br-öt sig in i rålgcrr. Gzirdssår-
ciarna pli Bjär'ehah ön v:rricr:rde i rilfi:trarrdc
och bestod rrrcstadcls al stengårclcn cller'
r-isgiirclen. I Salomonhijes bi hadc böndema
år 1708 sammanlagr 3 096 fot (l lbt år 2,97
clrn) uärden att rur<letliirlla. r'ar-al i 736 fot
vzrr- r-isgården och restcn stenqärden. Tiippc
till gårcleuir, i surrrcrhct ene. firlns på ut-
malkerr. I Cilimminse br bestod inhäenaclen
sarrma zir irv'1 000 fbt stcncärden oclt 600
lbt rissär-clen. I blrr \äran bestocl rlla hiigna
der. av sler)gair-dcn, av lilka I 92? fcrt var Iör-
sedcla rrrecl ris or,irnpå och 836 lbt val utan
ds. I Killebäckslolp sattc rran.isgirden ninr
vånsen cftcr siiclcl.

Bcstlimmelse. al gliendc r'åneaf lecl r-eglc
r,rde. i l,rur rlrrrtttlrt rra.,,r lr h,,rrd-r..r,rn irrte
fiiljcle reglcrna fick böta. L\rrgclsbicks br-
ordning ii ån år' 17,18 stiir- det, att "l:ir \'ång
afred blir tills:rgd tr'åidcrmannen så pliktar-
clcn som in(e fullkonliet täpper sirra grirdes-
gårclar orclerrtligt med l3 skillirrg och orr
någons krcatur-betar i våugcrr när r'år'rgafiecl
rzicler- pliktar reclerbör-ande l6 skilling". I
paragrirf 6 i Salonronhirgs bvorclnirrs Irän ar'

I 768 bcstämdes art \''alborgsrruissodasen clel
1örsta maj skall alia gär-clsg^:irdar var.a fr edlrdc
och den sorn intc på utsatt tid har ti-cclat skall
böta 8 skillins... I parauraf 12 sthr-det a(r nrir
r,:ingarna slall uppuir,as bör det ske pi etr
sådaut sätt att alla kan släppa in sina kreatur
samticlig..1.

Byns marher
På Bjzirchalr,ön liksom i rjr,riga Skiine var
bvns mar-k indelacl i iuäeor och ultrat k. lll
,i,'lorn" I'e.rnd . r ,rlr'r t,, lr .irrq. .,'rrr r:rr irr
hägnacle, uicdzrn utmarken Lrtgjordc gemen-
sarrr bctcsmark. ln:igolna var inclelade i ett
eller flera omlliclcrr. dcn så kaliacle vlingen.
Va{e vring lar inclelacl i flera iikerfält eller
fall, och var-je lall var i sin tur rrppdelat i ett
stort antal lzilgsmala åkcr-sncken elle r tcgar-.
\":rrj, g,ird h.,'le .irir .pr', r, lla t, q.,r irr,'.n
r,arje fall. Tillgångcn på utmark i risbvgclcn

JJL,r,li .ill I'ere 1,i i riq,,m.rrlc|l isrn|| :ctl
var- överllödigt.1r

Inägorna låg samhde i en r,ång, clår'åkcm
kuncle bcs:is årlieen, så ktllaL errs:idcsbruk.
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I Itristianstads liin ornfattadc cltsädesbrtrkel
under 1700-talct för'utom Bjår-e hiilad alla
hälader- utom de h e svdligastc. En 1'ör'utsätt-
rting för-dett:r inLerrsiva utnvttj:rnde av åLer-
rraLkcn lal en stor boskapsbesä njlg, så att
tilir'äcklist urcd göclsel krrncle procluccr-as.
Dessrlour lar tången en viktig r_csurs, som
otovttjadcs för atl li rrbrittrur.jor-dcll s strrkrr r-

och när-inesslillLrs.
l6iq,'rdnqr rr .,,m t illlrör, lr Dr.irrq.r,,r 1r.

br i \äsLra lirmps socken oml'attade l7 lall,
lrt rill.' .irr lrqj,'rrlr.,r\ ll-r'l ,x lr tin.rr irrc.-
rnar-k.,\ker-n besåddcs årligen (ensädesbrtrk).
Angsfallcn i svdösna delen gr-ainsade mol linlf:
lr.r{, rt si rt r..tr.,,,, lrö.tr.r Lrrrr'l.

I iilr-iga Skirne prakliser:rcle rnan n'åsädes-
ellcr- tr-cs:iclesbnrk. Tlisiiclesbyn hade ofta tt'ii
lzinsar-, r,ilkir r.åxch'is besåddes och fick ligua
i träcl:1. Pri de tegar sorl girclslaclcs odlacles
lorr och r-äe, på ogticlsladc skiiien havre och
bolete. fr'åsädesbr uk tillämpades fiarnför
allt pi tlc san cliua j or-c1ar-na söder orn \rclrrb
.ii,l lr'.irr'rr':d, rr md.te Fl ,lcl .\ ;rr.iq,,rn,rr

ken årlilrcn utn\1tjiN för' bctc. Bl zrr-na hade
cllirför tr-e rurgefiir'.jlimstora r'ångar-, sorn ltc
säcldes nå rir och lag i träch det trcdje året
och clå rrhrvt!ades sorn Lretesrnirrk. f)en nor'-
uurla viixtfiiljden i clerrna tr-cirr-isa cirkulaLiol
r':rr kornllirrg, rågliing och triidesv:ing. ri

Angsmzrrken låg irrspr-riugd ir,arje r,åog
och olta farrns dct också en sår'skilcl iings
r'ång, r ilkcu alltid inhign;Lcles, som skvdd
mol krclitulen. TIö skördaclcs, liinttorn på
irriigolingarra, oftir också på nter eiler nrirr
clre betesskvclclaclc r, tor- 1tå Lrlrn arkcn. Dc
änqar sorD sl:ittrades kulcle vala av trc tlpeq
nåmliger tr:idberlrxen iillg ellcr- sliottskog,
ftrkt ellcl sidvallsiing och trädliis liisk- eller
tor_r'zing. Fi')l'e eDskiltets eenrlltför':rrrdc kun
de ängsrnarkerna, liksorn likcrn, ligga rrt-
spriclcla i en :rngriius:urdc socken, och bön-
clcrna fick iblarrd siå äneshir 1ångL borta fr-iirr
sina går'clar-, eti ar'irete som kuncie börja
klockan tre på lllor-lloncn. ri Slåtter-n försig-
gick avselirt senale iin lircl sonr är-bmkligt i
dagcns vallodling. Höskörden äg-de l Lrin un-
clcr senar-e hiilftcu ar'.juli sarnt i hela augusri.
Det nvslagrra gr-äset r-äf.sades ihop lrl kr,in
norna och lacles i långa str-äugar-, diir det iick



- itolkl. Reclal clter lliigon clag r iirrclcs clct
. .1 r ailsornl fiil at scdan siitas i hösr:rckar-

: : tortsa[ torknilre. Fliirfingen lacles clit-ekL
.: ma.kclt och hösLackcn jiiurnaclcs rnecl
'' , r [r]r .rrr rrrril-r i itr.r rrrl\,rlr, r:.l\ riti-
rg. I r-egel kör-cles lriict hcm till srirdsladan

.: i()r't clel hacle tor-kar

Utmarken
1700-talets skårrska lanclskap lar ainrlu etr
Lrtpriiglat beLcs och slåttcr-lanclskap. d:ir- ut-
mar-kcn. f älaclen, Lttgjor.dc .lel gcmensantnlit
betcsrnar-kcn. Fr rin ticlig rneclcltid lrivclaclc
kurrgen err prircipiell ritt till utnrar.ker.rra,
rrcn borrclclna fick trtnv iil clctl som allnlaill

,l
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ningar. Men enligt Gadd (2000) var i bö{an
av 1700-talet i princip alla utmarker i Göta-
land och Svealand uppdelade mellan olika
samfålligheter, dår bönderna i en socken fick
utnytlja sockenallmänningen och bönderna
i en by hade ensamrätt rill bva)lmönningen.
De obesuttna hade inte samma formella rätt
att utnyttja byns gemensamma utmark, men
i praktiken fick de använda vissa delar av all-
månningens resurser

På Bjårehalvön fanns zdrz.ga betesallmän
ningar kvar ånda till' de delades upp i sam-

band mcd skiftenas genomförande. Så hade
exempelvis byarna Slammarp, Viarp och Ra-
narp i Förslövs socken en gemensam utmark,
liksom hemmanen i byarna Killeröd, Skcadal,
Norrlycke och Slottet i Grevie. Andra byar
kunde ha gemensam utmark på Hallandså-
sen.a7 När skiftesreformerna genomfördes
under första hålften av 1800-talet, var hem-
mansägarna i slättbygden angelägna att 1å

sig tilldelade mosskiften uppe på åsen. Sä-

lunda hade exempelvis Grevie respektive
Salomonhög byallmånningar syd\'äst om At
teköp. vilLa [ördelade. på h em ma nen i.am-
band med laga skiftet. Området dominera-
des av tonmossar, och de flesta av dessa mos
sar har urnytrjas i folkhu.hållet. -forven rar
nåmligen en viktig resurs och användes fram-
för allt till bränsle, särskilt i slättbysden där
tillgången på ved var dålig. Men torven an-
våndes också som jordförbåttringsmedel och
som strö i ladugården- Förutom torvmossar
bestod vegetationen på dessa två byallmän-
ningar av kärr, fukt- och ljunghedar samt
fåladsmark. Under slutet av 1800 och början
av 1900-talet planterades stora delar av om
rider. lörerräde.vis med gra nskog.

T-xi,sL om utn)ttiandet aa Grez,ie socken
allnänning
År 1745 uppkom en allvarlig tvist om hur
sockenallmånningen skulle brukas i Grevie

'ocLen. och el'tersom berörda parter inte
kunde komma överens hånsköts tvistemålet
till ringsrårten i Båstad. Orsaken till denna
osämja var att några av byarna hade, genom
att sätta upp en gärdsgård, "wellat skilja ocl.r

awdela" sin fäladsmark "från öfwriga hem
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mans fälad". Man var orolig för att boskapen
inte längre kunde ströva fritt omkring och
att de byar, som hade satt upp gärdsgården,
skulle kapa åt sig en för stor del av betesmar-
ken, då betesdrift var en viktig ingrediens i
bondelamiljens lö rsö rj n in g. Tin gsr ä tte n'
dom återges i sin helhet, då den återspeglar
den tidens sätt att uttrycka sig och hur man
1öste konflikter. Råtten fastslår följande
dom.

Biäras hårades Tings Rätts domstol,
lrållen r.ed allmänna winrr r tinget i

Båstarl cl. 2 Martii ]745

Sedan Härads Rätten lemnat parte le then,
under thette nummer före hafde sak till
sftind, at tils idag med hwarandra samtal om
wänlig förening, företogs thetta mål, då par-
terne sig instä1te, och gåÅ\'o tillkjänna at the
i öfrverwägande tagit hwad håråds Råttell
rhem förestålt. och at the nu woro sins emel-
lat lörenade. För gifuande in Dupplo för-
ening, hwilken upJästes afinnehåll, som föl
jer. Sedan emellen nedannemde Byars och
hemmansåboer i Grefwie socken twist och
rättegång sig uprest, angående nyt!andet af
theras samlölte och odelte fålads mark. som
Engelbåcks, Ölöfs, Killebå.k.to.ps, Wasalts
och Siegetrorps åboer, genorn en på samma
fälads mark upsatt giärdesgård rvelat skillja
och afudela från de 6fir'r'iga hemmans lälad
hNarför the och blefivit afHolarps, Grelivie,
IGokstorps, Bösketorps åboeq samt några i
Salomonh6g och Sinarp,.jämte en man af
Böske lagligen sdmda och tilltalte, hafwa vi
till bibehållande afgod gransämja oss emel-
lan samt undi'rkande af Rättegång och del-
ning bnko'rr om <dn,mr rrplomna nvi.t un-
tle råt eqårgen r'årldr 'öljdndc Jorenillg:

1" att samma giärdesgård som Lager sin be-
gynnelse wid Engelbäcks lycka, och sträcker
sig östan tamosse till Killebåckstorp lycka
giärde skall blifua nu och framgent beståen-
de under löljande wilkor nembligen

l" att OlöIs, \ rasalts och Siegeltorps samle-
iiga hemrnansåboer, tillika med hemmanen
no 2, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 19 och 20 i Engelsbäck
skola hafi\å ståndigt mulbete hela sommaren
iBenom uti den fäladsmark, som på wästra
sidan om samma giärdesgård emot stranden
ir belägen. lör all ther a' bo.lap. hÄtrr. "v n.
fååq och giaäs som the vid sina hemman up-
föda eller äga, men theremot icke halrva fri-
het lofeller tillstånd, at utan samma grerdes-
gård på östra sidan, - eller the så kallade
backemarken slåppa något enda kreatur
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l Samalurcla skola itemmanen No l Lilla
=:'e. \o 5 örjansgård, No l0 Guclmun Kle-
:.nts, No 11, lfl,21 och 22 hun{ebacke. N<r
- \\'ingagård sarnt No 14 och 15 Riddare

.-::dcn i Engelbäcks by, och alla hcmmanen
Holarps och llillebäckstorp misra srändigt
.1"' . öt hdl i\r d.l-n al dcr2. L rearltr Lrr,

-:rma inslånsdarrästra lålaclsDark, men för
. dra .rll'..'.lel'n rom ( ll.r ,,)LaLrlol sam
::r inhägDad p:i den så kaltade backemar.
.:r. hl\art'id är ölwerenskommit och fast-
. -ili. att draghhästal och stutar, samt kor
.. ld b.r;1,,,a: lo. lr rllr.a tlele.r \tö, Lr.,rn:
::c otvdbala ord) sarnr lö1, ungfånad, får,
.:'rn och giåss för andre delen, och :rr hrvar
.-h en af cless:r hemmans åboer hafwer llwil-
:I- at släppa s:ulrnan hahwa del på hrilken-
:-ra llilad honom behagar och åf1ell at umsa
I när haD så nådigt finner men ingalundr

:.-rn\ a frihet, at på 1råg()nthera fäladsmarken
::-Jäppa llera eller andl.a kreatur än the som
-5 il,es rrrrrl, r ',\, J rie to|l c F l.r h.,ttninr.

-l' alla dc öfiiga i t$'isremålet delragande
:.rrmanen nemligcn Crefivie, I(r okstor.p,
3 ^kerorn. 8i,.1,, . Sdlornorrrög o, lr si rirf
..ola rriuta mulbete fa;r'alla si[:l kreatrtr på
rickmarken och them, urän then nu inhäg,

,de 'ii.r,1, n rr,Frr\ nc r',. .,., rrllhörig, rrr-
' .rri.r. .arrrt i, k. blir r.5qor ir"r r'rg 1i .:m-
:ril fålad af flerc kreatur liån fiirberörde
:r.endbyar, lln franlmaDföre på s:itt är mcn
.lulie eD eller annan gång någoL kreahrr-aI
:ri hindelse [omnra på någonrher a 1åladcn,
!:'rI iake höre till then socken, tl):il' ('al.a bi;r,
:r rillsägas ägaren et eenast borttaga, e1ler
:.h undcrgå samma plikt therför. som hade
iri akcr cller'ärga ångerr clen illslåpr.
!i' är likaledes öfietcnsk(rnmit och beslu-

:rt- af samteliga hemmans åboerne i Kille
r.ickstorp, Engclsbåck, och Holarp, skola
-:d.Urclr, r..,,rn rill to rrr. I rreeJ' r.r. lj
rsrra läladen eller backemxrken till giårclcs-

-.' .l..t.rq.el rrrr rrranliqa.rndr:,or lrvor., j

rl1er'tillåtas at hugga derstäcles annirn funl
.kog,ellel riskraft.

:l Olijfs, Wasalts och lDgclrorps åboer skola
:ckc lega enris, eller annat bl-änsle på thenna
,ritra fälad.

1'Skall war och en bt eller hemnlans åbo i
Lillebäckstorp, OIö1, Engelsbäck, Waselt,
Ingelstol'p och Holarp, utan någons klander
.ller åral få behålla the nu innchafiande och
.pft, dade .loq.ki'r r-n .amr rnndr ri\

hlggc, dock så at icke Ilolalp något hugga lå
inom hågnaden i $':istr:L fälad eller rhe aDdra
i Holary kiär.

5'Och som.jerrl!!ål Dågåon r$,isr förckom
mir oDr tångtagande och n,vttjande af hem
malrs åboerrle uti Holap, Krokstorp, Biiske,

BöskeLorp, Salmonhög och Sinarp, så hafi\,a
Holarp. hr..rirr s.e r-d Lne.t.t,2, t. Öt;t
och Killebecksrorp sålunda föreneL, at de
samtelige ziboer i Holarp skola årligen få
hcmta tiugo fatnb las Temc (tillsanman), l0
las \!d Oliils strand, 10 las \{d Ergelsbäcks
ot:h femb las *'jd l{illcbe.ksrorp, i cvn (vid
!attne0 åboelnc i Krokstorp, Bilsketorp,
Böske, Salornonhög och Sinarp, sonr:ifi{en
påsrådt lå taga fting lr,ijd rhese pneircle
stränder, \\,il1a åboerne uti förenande byer
det icke tillåta, mcd nrirrche dre blifi\'a rhär.
ill l,glig, ,rl;'nde Irr se-ndc rillcr nne,-

h:rfi{ande Biäre Härads firrno Tingsrätt, så
kallacle tings\,'iftne afd. 11Ieb. 1673, htilker
lörmer'rar oftr,an skr elne Skogsboar. och ror
pare s:i$äl kiörsell dll stralldcn, sorr läl:lds
gång, som h:irstädcs anrrärkes, p:i d{ ingerl
uti sin 1ör'nlenta räItighet deltill rrå senol1r
ihenD,a 1örening lilrnär skie.

6' Ar öftrerenskommit, arl Hohrpeboer,
som således lådr del, uri i[gågnade rräsrre
eller sranclfålaclen, skola uprätra (x:h under
hålla eti 1ed p,i giärdesgården rill sin odr cte
andra i;f\r,er.boarne al Engclsbäck, krcarLLr
dlihvande tri och iflål hägnaclel, hl'ilket
lcd skall stå dcr 1lu kättcn åt och dreremot
äro Holarpsbocr lii fr'ån anlagde nva gicrdes-
går'dcn underhållzrnde.

Arr thcnne fijreDilg på sätt och h{'ilken
s(rD före skrifi{,it ä oblortsligen trillas skall,
till fi;r binda vi os med rvår:r amn och bo,
rnär'kens rrnder-sär!xnde, och det $jd 10 R(l
jänte wite fijr clen som der-errlot l)rytcr.rnccl
anhållan ut IIer r kror'ro Belallningsnr:rrlnen
Slar'e och herr Regemcnb sk fr\?r-e n Brr foth
sonr vait löroralnacle at i Kronans och Re{re-
mcrls $,ågnar giijla melidc och irldelnings
l,i d' nr. \\i,l rlren Lll,,mnr ri. -5'ng iirrr
bets bistår'rd rillika med her.skap fuiluäkti-
gerne, wille drcnna förenins, h\\,arcficr rlj
trenne likalydanclc exemplal uppr äftat, mcd
theras under skrih bckråfta. h$'arefter åt tval.
anhålles oln $'älborne hcrr I-Iäradshöfding-
-.r. o, h lut irrS.riirr,r's. .rd.lä..et* .

Båstad d. 2 lllarti 1745. På cgne och r!åra
grannas r{äql.Iar elter Iörordnandc inför lof
Tingsrätlen. NN.13

Tingsr i tten la.rrtilldehur den ridigaresam-
fälligheten skulle fördelas på de olika Grer,ie
byarna, så att var- och en fick sin bestämda
betesmark (mulbete). Tvisten gällde också
tångtäkt (paragraf 5), varvid rätten fastslog
att böndernir i byn Hålarp årligen fick häm-
ta tio Iass tång i Ollör'sstrand respektive Eng-
elsbåck och fem lzrss vid Killebäckstorns

1\
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tzingrirja. Deu som bröt rnot liittens c'lorn iick
betala ett lite pir tio riksclalcr.

Tingsliitters clom år oclså e1t Lrtslag fiir'
bcg-,r,nnancle uppclelrtirtg al bctesallmån-
ninqaLna, som cxcmpclvis ltir ()r-cric lrls dcl
lortsittel och lbr-maliser-as genom stor-skilie
ar,utrrarken år'1821) och laga skitte 185.1. Bln
Iii)lebickstorp, sorn genorn clomen l7,1ir frck
sig tillclclad bctesrrrtr-k pri briclu sidor-om clcn
uppr-ättadc g-:ir-clsgårclcn, lbrtsattc uppdcl
ringen genorn alt stol skifia bvns rrtrnark år

1821 . Se vichle trpillet orrr skifie av trtrnark.

Utmarken i Vtistra Karup och Hoa
I Viistr:r Kllups sockerr bnrkltle glirdarnl
B-jåragår-clen. Silnncrtorp. Hånarp och Hol-
uleu gellensanl ulrrarken,liksortr hela orrr
r-iidct s,vclr':ist och \'aister orn brr Sllittaröd
upp till Tol cko|s gllins \'ar s:rrlfälld utma|k
mecl grannblama Br-ödar-p, Falitslör, P:ialp,
\hr egircler och Skipsbvggareg:ircler.r"

T FIols sockelr uLgiorcles kus tornliiclet rncl
lan Tcrrckol ocb Hols h:rllzrr- un tllr stor_a lrll
nrarrrrirrq.r.' H:ir .1.i11're Iu,rrrlernr rrr .irr..
ru)gdjLrr. kal\?r^. f:ir or:h giiss pri bete. Glriusel
nrcllan dc birda allmrinningarna) nol-ra och
söclra iälaclcn. clcn scnarc liven kallad r'åsn-a

skogs 1älad, gick rnellan äsorna tillhörancle

Nornt.Jiilurltn ot lL tiistnt
th o!!\ fii lut l i]a r lL)å l).tc.t.t l l
nänninetr i Hot,s sochtn.
(llli?t ot1linal a1) I. Iltertiil.
1%4.)

blrrla Irrnelstorp och Svenstorp. Södra fii-
ladcn r,ar-en enda stor allntinning på cir-ka
1500 trurnl:rud. sorn var a\.gli'insacl mot Tore-
kov itv en gärdsgård, Fll esgzir-cle rr. Ett Jrrr'
Lilotrr, t, t n,'n ,,rr loreL,'r qi, L, n uiq rr, I

mot str-anden. Den utnlttjades för'att nå
Slenstor-ps hamn, rnen ii :rmför' allt anr,:indes
den al slriroclriclale sou) hade rill Lrppgifi atl
ör'elr,aka kustcn. L)e skullc "flitigt och oför
snmmcligen berida sina distrikter". Str-and-
r-idalna skrrlle se lill 11t iDget srnrrggelgocls
för'cles il:rud samt bclakur kronnrrs r-ätt cli ett
far-tr g hade strandat eller Ii;rlist. Å- 18,17-,18

genonrftirdes llgr skifteL, och 1ör'st clå at
sattes btarnas utlrarker och str_aDclmalar för_

respektive bvs behor.
,\golrra tillirör-anclc Svcnstor-ps bv bcstocl

?r\' \'zingcn. r-1et och gaclan. \rången lar- den
ocllade-jcx den kr-ir g går clen. r ver betesmar:k
o.h gadan. sorn Iåg bor t rnot hil\.et, bestod
llresI rv ell och ljuDg-backar-. Scgcltorps br-
lullrliirrrriug ornlattadc en liurg str-anch-ctrrsn,

Hor,s hallal och backarna söder rlär-om.
Stranrlångirml var gr-iisbenrxnir och l:innacle
ul)def solnnlru-cD ctt gott bctc, r' -firr byrr
oclisir tillit ungdjul fr'ån anch a blal att beta
clår-.
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