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Företal
Historiska perspektiv på Bjäre
Bondesarnhiillfts omvandling i Norclvästskåne.
Bjärehalvön på 1700- och 1800-talet är titeln på

denna bok om bönder och ~järehalvö n.
Böndernas situation på denna halvö ligger
oss varmt om l~järLat. Den gård son1 vi i dag
har ansvaret för ligger i Ramsjö by på Bjärehalvön. Generationer före oss har brukat
den. De, liksom vi, har säkerL ofta ställt sig
frågan om hnr det var förr och hur det kommer att bli i framtiden.
:-.lär "Enheten for de areella näringarnas
historia" vid Kungliga Skogs och Lantbruksakademien (KSLA) hade beslutat att låta
Mats Gustafssons arbete ingå bland sina proj ekt, vilket bl.a. innebär att flera historiker
engageras for läsning och kommentarer och
att en redaktör färdigställer boken, b lev vi
kontaktade att skriva ett akademiföre tal.
Vi tackade ja till er~judandet, inte därför
att vi anser oss besitta särskild kompetens
inom agrarhistorien, utan på grund av relation till Iljärehalvön och v,h gård i Ramsjö.
Stefan och Anna Carlsson - våra föräldrar/
svärföräldrar - drev denna från 1930-talets
bö1jan till slutet av 1980-talct. Dessförinnan
hade Stefans far och mor, Maurits och :-Jinnie, och dessförinnan hans farfar och farmor, Nils och Christina, drivit gården, :-.!ils i
kombination med ett yrkesliv till sjöss. Aven
dessförinnan var den lilla gården i Ramsjö i
vår släkt.
Ett ytterligare skäl till alt vi gärna tackade
ja till att skriYa förordet var att vi med in-

tresse tagit del ;n· andra av Mats Gustafssons
publikatione r om Bjäre , bl.a. "Kulturlandskap och flora på Bjärehah·ön". Vi har ocks,\
själva kunna iaktta hur Mats Gustavsson vandrar kring och botaniserat på hagmarker och
längs vägkanter och hur han förmedlat sina
kunskaper i olika föreläsningar.

Bilder/ perspektiv på ~järe
"Bjäre härad är mycket. hergaktigt och skarpt.
In byggarna har sin mesta näring av ~jöfart
och oxarnas setande på sommarbetel. Den
skarpa åkerjorden hjclpes i allmänhet mycket av dng, hwilkens stora förmån innebyggarna lärt be tjäna sig utaY, d åck måsLe en god
del af Brödfödan årligen ~jöpas." Citatat iir
häm tat ur en beskrivning av tillstå ndet 1767
i Kristianstads län och finns återgivet på sid
G-

.)~).

... en modell som ha.11 hjälpa. att förstå
Bilden a\· dagens Bjäre är en annan. Man kan
fråga sig·vad som ligger bakom förändringen
från då till nu. Torsten Hägers trand (19162004), v~irldskänd Lundaprofessor i geografi , särskilt kulturgeografi. och sommarboende mitt inne i dr släktgårds ma rker sedan
mitten på 1900-talet, hade i olika sammanhang studerat liknande processer och dänid
m yntat begreppet tidsgeografi. I minnes teckningen över honom i Kungliga Fysiografiska
Sällskapets i Lund Arsbok 2003-2004 läser
7

vi fö\jande. "Att skilja ticl och rum såg han
som e n svaghet. Geografi och historia år
båda si1uat.ionsvetenskaper med fokus på det
rnmsliga respekti,·e det. tidsliga. Historiska
h ä ndelser bör se s b[tde som processe r och
som resultat av att ett visst. antal iden tifierbara människor tagit ,·issa beslut på en viss
besLä mcl plats." Vid olika Lillfälle11 hade vi
möjlighet au över stengärcle sg,'trclen diskutera hithörande frågor med Thorsten I Tägerstrand.

... från havet 1870
I ga mla tider korn m a n liittast ajövägen till
Bjäre, oftast. l'.ings kust.e n. Men några - inklusive Röde Orm - såg kanske hah·ön och
dess alldeles egen ö, Halla11cls Väderö. p.\
samma a vsd .nd och i samma dis som :\ils
Ca rlsson , bonden p å g ~1rdt'n under andra
hälft.en av 1800-t.a le t som för sin utkornst
också var ~jöman o ch sjökapte n . I sina dagböcke r be skriver lian sitt liv på sjön 1851- 91.
et.t liv som bl.a. inn e bar a rt han passerade
ehatorn inte mindre iin 44 gånger. Han Lillhörde inte d e besultna sjökaptene rna som
seglade på <"gen köl. Hemmahamnen för de
fartyg han förde bd~il på var Oskarsha111n .
Vi har ofta fuuclerat ö,·er hur Nils Carlsson kiinde c!<"t n;ir h a n p asserade utanfi'Jr
detta stycke kusL. Det måste ha \'arit frcstaude att gå in i Skälden·ike n och kasta ankare
uta nför elen lilla hamnen i Ramsjö, för att
säga farväl eller efter en lång resa - vicl något
tillfälle ,ar han borta hTa år i rad - få reda
på hur det stod til l med hust ru och barn,
n1ecljordbruke1 och c\juren på clct lilla hemm anet med sina T~ tunnlancl åker. De t v,n
ett hemman som iir kärnan i den gård vi i
dag har ansrnret för. l flertalet fall tog pliktkänslan öve rhand o ch han fick ,·änta tills
lasten lossa ls i n{1go11 Östersjöhamn, fartyget
J;irnnats i Oskarshamn och resan hem, till
lands eller med b å t längs kusten , var avklarad.

... från luften år 2005
Ett modernt sätt att n;irma sig Bjäre är luftYägen. Från flyge t ser man hur denna halvö
bryter sig ul m det skånska landskapet och
8

stolt och upproriskt skjute r ut i Katte gatr.,
rnecl Hallan ds Väcle rö som gaUonsfigur och
Hm·s H a llar som stiiv. I klart ,·ädcr kan man
ibland se det hemm an som >Jils Carlsson enclasr ,·isste au d e l. fanns n å gonsta ns i diset. I
få ge lpe rspektivet frän fhgplan e t. kommer
ofta frågo r i \','irn liun1cle n om hur m ot~1·arnnde bild sett ut nnder olika skeden. Frågorna
har mycket gemensamt med d em som ga mla kartor frammanar, när man ser namnet på
det egna h ä radet eller n a mnet p ~t elen hy
som man h a r särskild ankn ytning till. Den
egna fantasin, ib.land med stöd av allm~iubildamk kunskap, försöker skapa bilder av hur
m ä nniskorna som levde där hade det cl[1 kanbladet trycktes, lik.som hur byarna såg t1t., var
åkermark och ängsmark fanns och hur det.
stod 1ill med skogen .

... från marken vi brukar
Liksom många anclr,t j o rdbrukare h ar 1·i
själ\'a ofö1 fund e rat kring hur de r se tt ut p å
det stycke mark som vi för n iin·arandc har
förmånen att J'ön·alta. I ,·ån fall är elen älds1a delen det hemman som bonde n Nils Carlsson ,ar född p tt, och ,·i!ker han tillsa mman
med sin hustru Christina hrnkade och föcldc
upp tre barn på. En del svar har vi kunnat.
forn a i gärclem egna handlingar - kartblacl,
anteckningar (!\'ils Carlsson förde också som
pensionär noggranna anteckuingar omj on.1bruke l och vädre t till lands) , foto grafi e r,
111.111. Rarn \ jö h ys handl ingar är också en
imressant källa för kun ska p. Intresset för
Bjäres historia har ökat m arka nt under senare:- ticl och m å nga aniklar och böcker linns
i dag till hjälp för den so m sö ker kunskap
o m det gamla ~jiire . Bibliote ke t i B{1stacl har
också en särskild anlelning for d em som önskar forc~upa sin kunskap och ~järe släktring
har en livaktig \'erksam bel.

... från den egna erfarenheten
Vå ra egna agrara minn esb il d e r täcke r perioden 1940 o c h fra rn at. \"ä r <:g e n a g rara
utbilrlning sLartade mitt p,'1 l l)50-talct. Den
då förhärskande:- j ordbrukspoli tike n och utvecklingen inom fo rskning. u tbild n ing och
rådgin1ing satte si11a t1·dli ga spår o ckså p(t
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gården i Ramsjö. Brukningsenheten Stefans
Lantbruk omfattar i dag 135 ha och I 00 n~ölkkor efter det att olika gårdar köpts till l 95?i7f'J och ytterligare mark arrenderats. Akrarna
är avsev~irt större än bara för 50 år sedan,
efter det att stengärdsg[irdar forslats bort
eller grävts ner för att skapa förutsäuningar
för en o mfaltande mekanisering mm, allt i
den anda a,· ra tionalitet som kännetecknade
den tidens jordbrukspolitik. Under denna
period har \'i upplevt dkkterna på Bj~ire a,·.,
som clet står i minnesordet över Tors ten
Hägerstrand, "att Yisst antal identifierbara
människor Lagi t ,·issa bes] \lL på en viss bestämd plats". Vi tänker clJ s[1v~il på de jordbrukspolitiska besluten som pa Stefan Carlssons och andra Bjärehönclers medvetna
arb1cte att utveckla Bjäresjordbruk.

... från historien in i framtiden
Ylats CusLafssons bok ger på ett intressant
sätt svar på nånga a\' de frågor om "hur det
var förr". Några av dessa har vi herön i ''Bilderna/ perspekci\'en" ovan - jordbrukets situation, sjöfartens och fiskets betydelse också
förjorclbrukeL, folk, olika beslut som förändrat villkoren, transponen1as utveckling os\'.
'.\lär vi läser .\!lats Gustafssons bok_jämför
vi dessutom ständigt med hur läget är för
Bjäre:_iorclbruketjust nu och med vad ,·i tror
om dess framtida förutsiittningar. Vi tror
än:n då att den historiska tillbakablicken kan
hjälpa till att förstå \'ad framtiden kan bära i
sill sköte. Vi hoppas all "de identifierbara
människor'· sorn kommer att ta beslut som
påverkar framtiden, också tar in den typ a,·
kunskap som finns i .\fats CnsLafasons bok i
sitt beslutsunderlag.
I vårt eget fall kan vi konstatera att sommaren 2005, då detta förord skrevs, t)1'·ärr
ger grund för pessimistiska stimningar. Bjäres
paradgröda, färskpotatisen, har visserligen
geu god skörd av myckel hög halitet men
priserna är sämre iin på mycket länge. Vi
tänker pä nyetablerade, högt kvalificerade
bönder, vilkas omsättning till m ycket slor del
härrör från "pärorna". Kommer de att klara
sig Lill nästa säsong) Andra specialiteter
bland fältodlad e grönsaker möter en alll hår-

clare konkurrens och man börjar binna av
globaliseringens e ffekter. Vad skall man odla
istiille t? Spannrnå] iir inget lysande for våra
jordar. Den minskande mjölk- och köttproduktionen möter ständiga prissänkningar.
Den tidigare så vanliga fläskprodukt:ionen ;'fr
i det n~innaste utslagen. Den nya EU-politike-n har hitrills mest komm it Lill uttryck i en
mängd nya bestämmelser som man noggrant
måste hålla reda på. Vad måste jag göra respektiYe ,·ad far jag inte göra om jag har sökt
det eller det stödet? Även på l3jiire ,·äxer
åkrar igen och det gör t)'\'ärr också våra
strandmalar. Många gårdar säljs till fri tidsändamål. De rustas visserligen upp men inle
alltid pietetsfullt och inte alltid i li1~e med
platsens ande.
i\fot denna bakgrund av obestridliga fakta
finns det starka krafter som ut.ropar; "Biirejordbruket har ingen framtid, låt oss göra
något annat., lå t oss bygga golfbanor och göra
Bästacl ännu mera till en fri tidskommun!" Det
hör Li ll saken att vår kornmun redan rynuner
sju golfbanor men att ytterligare ett antal
planeras. Planeringen görs mycket noggrant
men iir iindå enligt mångas uppfaLL11ing
okänslig för historiska fakta och för de mycket hetyclande natur- och kulturv~irden so m
finns li~ir, för au in te tala om skö nh etsupplevelser som också glimtar fram i Mats Gustafäsons framställning i den här boken. T det
inre a,· halvön kan man fortfarande se rester
av 1000-åriga skiftesindelningar. :\1åste virasera detta för nutidsmänniskans behoy av
fri tidssyssels~ittningar? Vill någon egenLhgeu
detta om man blir rncd,,e ten om samrnanhangen ? Vad blir de sociala effekterna om
Bjäre skulle förYandlas från en sm åforetagshygd, i hu\'udsak baserad på_jorclhrnk, till ett
rekreationsområde som bara h(tllcr öppet
några månader)
Det ~ir hiir som vi, så nära förbunclna med
Bjärc:jordbruket och allt vad det står för, ser
det stora ,·~irclet av denna bok. För det lörsLa
ger den mängder av knnskap om den historiska bakgrunden vilken måste finnas med
, id beslut om fram Liden. För det andra visar
cltn hur konjunkturer och andra föru tsättningar \'äxlat under se klerna. En förhopp9

ningsvis temporär nedgång för jordbrukets
del kan därför inte tas som int~ikt för att
döma ut en hel näringsgren utan hänsyn till
sammanhangen här hemma och vårt globala ansvar. För det tredje torde bokens nog-

granna genomgång av vår plats på jorden
vara nyttig också för många andra bygder
som kämpar med liknande problem.
Thorsten Andersson

i'vfrtrten Carlsson
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Förord
'.'vlitt första umgänge med Bjärehalvön går
tillbaka trettio år i tiden. På en universitetskurs i Lund träffade jag en tJ-cYlig flicka, som
hade vuxit upp i Ängelholm. Eftersom tycke
uppstod var det naturligt att jag och Mariannes familj firade somrarna i deras hus i Skälderviken. Marianne tyckte och tycker fortfarande om atr ligga på badstranden och sola
timvis, medan jag g~irna tar mig ett dopp
med efterföljande soltork, men sedan blir
rastlös . Följden blev att jag ga,· mig ut på
strövtåg för att lära känna halvön. Så småningom blev strövtågen mer systematiska och
med anteckningsbok i handen och lupp i
fickan började _jag anLeckna de v~ixter och
cljur, somjag träffade p,1 under mina vandringar åt. olika håll. Slutresultatet blev en bok
''Kulturlandskap och Flora på Bjäreltalvön".
:Vkn_jag bö1jade ocks{1 fundera på hur det
kulturlandskap jag möt.te på Bjärehalvön
hade uppstått och omformats under olika
riclsperioder, från forntid till nutid.
\1ed andra ord.jag började le ta efter upplysningar om våra forntida förfäder på Bjäre
och vad de hade lämnat efter sig, medeltidens byar, hurjorden brukades, vad man
od]acle och ,·ad de stora agrara för~indringar,
so m inträffade under 1800-tale t, innebar.
Eftersom jag g~irna vill delge andra lite av all
den information jag stött på om Bjäres historia, vaknade tanken på att skriva e n bok
om bondesamhälle ts onwandling i "risbygclens'' Nordvästskån e rned fokus på ~järehalvön.
En stor del ax bakgrundsmaterialet hade
jag inte k unnat Ligga vantarna på om inte
\1argareta Bengtsson, Bås tads kommun, och
personalen på 11åstads bibliotek ständigt låtit
mig husera bland bokhyllor och i kommu-

n ens digra arkiv. Jag har också ofta besökt
hembygdsgården i Boarp, bland annat för
att ''snoka" efter gammelclags redskap i uthus
och längor. Många av de böcker, som nämns
i litteraturlistan, har ställts till m itt förfogande för genornbsning tack vare stor förståelse
och välvilligt bemötande av personalen på
SLU-biblioteket i Alnarp. Ett otal frågo r har
jag "stött och blö u" med Annila Sterner,
Gunilla Roos och Sven H ernbo rg. Sven och
jag har under otaliga utflykte r i Vår Herres
hage diskuterat kultur- och 11atury(1rdancle
åtgärder, som borde göras på vår iilskade
halvö. \-lin v~in och exkursionspartner Arne
Broman har tragglat sig igenom hela manuskriptet och kommit med rnånga värcl efolla
synpunkter på språk och inneh åll. Innehållet
har också på ett för9änstfullt sätt granskats
av Nils Lewan, Lund, Ulfjansson, Stockholm,
och Ronny Pettersson, Stockholm. Men utan
Kungliga Skogs- och Lan tbruksakaclemiens
och främst då Lars lJuuggrcns, Ron n y Pe tterssons och Per Thunströrns stöd och uppmuntran hade boken knappast blivit en verklighet.
Tack alla ni nämnda och inte nämnda,
som har gjort det möjligt lör mig alt skriya
och ge ut denna bok!
Ett hjärtligt tack riktas också till följande
sponsorer som gjort det mi\jligt att trycka
boken: Båstads kommun, Stiftelseu Lingrnanska kulturfonden, Gyllenstiernska Krapp erupstiftelse n , Kungl. Patriotiska Sällskapet
och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademicn.
Malmö i november 2005
Mats Gustafsson
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Inledning
Varför en bok om Nordvästskå11e?
\ 'isserligen är ~j ä re fa ntastiskt, men ,·arför
skall m an skriYa en loka lt inriktad agrarhistorisk bok o m Bjärehah·ön:, \'arfor ;ir ut1 ecklingen i det 11o rdyästra h ö rnet av Skåne
in tressan fr
Fö r d e t första har h ah ·ön en lå ng o c h
,pänmmde histori a, därom vittnar ime minst
gravhögarna frå n bronsål dern, so m iir synliga rnrhelst man b efinne r sig. Till Bjäres
hist oria hör också att h ah·ön under 1600raler yar el t gt·nomgångsland för s,·cnska o ch
d a nska trupper, som hä1jade och plundr ade
på lanclsbygde n uppre pade gängc r. :Me n Jörha llanclena i Bjiire sk1Llle knap past bli bättre
under 1700-talet. An yo skull e S,-c ri g e o ch
Danm a r k utkä mpa krig , höklpcs1en skulle
h ä r ja i Skå ne. miss1·iixt och nödår skulle
dra bba b e folkningen. Allt detta hade 1ill
följd a tt Bjäre h a h·ön ,·ar en ''fattigb ygd''
under hela 1600- o ch 1700-talct oc h den för~ta hahan a\' 1800-tale t. ~järe låg ,·erklige n
p å m å nga sätt t '\. ngt fr{i n Sycls kå n es förhålla ncle\'is rika slä tth~·gcl! H m kunde ma n
d .'i lirniira sig o ch sin famiij:, Försörjningen
berodde m ycke t pä att Biire-bön clerna rnnligen Yar m ångsrsslare och ofta kombin erade
e tt ensäde~jordbruk med boskapsskötscl och
gi,·,mcle kustfiske. H a,·et \'ar n iim lige n e n
,·ik tig inkomstkälla - fiirutolll liske \'ar bonde,cglation och senare o ckså skeppsbygge r i
~amt sjöfa rt \'iktiga in g redienser för Bjärebornas ö,·crle,·nad och hal\'Öus ut,·eckling.
För d et anclra skiijer sig Bjäreha h'ö n från
,1o ra delar m· ö,Tiga Sk~me genom a tt j o rde n
till stor del ,·ar ägd m· skatte- o c h kronobönder, cflersom frälsejorde n i hu\'uclsa k rn r

lokaliserad till Bar kå kra socken. Ända fram
på l 800-talet, före laga skif te ts ge nom förande, n 1r åkerskiftena sm å och låg nära g[1rden, 111edan den öppna fäladsmarken, som
u tgjorde be tesmark, rnr Yidsträckt och präglade kulturlan d skape t.
Och sist men in te minst finns det fä Ö\'c rg1ipancle skild ringar a\" den agra1·a reH>ltnion cn o ch hur d e nn a ge no mfördes i Skå n es
"r isbygcl". Det sm åskaliga jor dbruket har i
hög grad präglar u tvecklingen på ~järe halvön , efte rsom indusrrialiscringe 11 egentlige n
inte tog fart förrä n e n bit in p å 1900-talet.
Medge alt d e nna bakgrund till bondesa mhällets om\'a nclling är spännande. n ågot man
blir 11yfi ke n på och gärna ,·ill ,·era mer o m !
Syfte t med boken är a tt försöka skildra cle
olika ste gen i den agrara rel'olurione n . hur
elen ge11omfö rcles p å Bjärehah·ön sam t inte
minst d ess konsek,·en se r för kulturl andskapet och \andsbygdshefol kn inge n. Dä rför har
jag ,·air att under o lika tid sepo ker försöka
beskri\'a d e n ä rin gar på fijärc hah·ön , fr.'\n
,·ilka ho nckbefolkn in g-en häm tade sin utkomst. de t ,·ill säga skogs- och j ordbruk, sjöfart och fiske . !\len enligt min mening kan
man inte göra detta p å e tt bra sätt, o m man
inte också re fle kteraröYer vad som sam tidig t
hände i 01m·ärlclc11. -"laLUrlig-tYis påve rkades
fijäre a\' influenser !'rå n Ö\Ti ga SHne o ch a\'
a tt mn1 d ighe te r i först Danmark o ch sedan
Sverige \'ille reg le ra och styra ut\'ecklinge n i
regione n. Influe nser utifrån är s~irskilt marka nta under b ö rjan a,· 1800-ta let , d å Carl
Georg S~jernswärd refor m e rad e jordbruket
på Engeltofta.
13

Framför allt var 1700- och 1800-talen omvandlingens tid, och tyngdpunkten i boken
ligger också på dessa århundraden. Men jag
har valt att även summariskt skildra vad Bjäreborna företog sig under forn- och medeltiden
- detta för att ge en bakgrund till och en förståelse för vad som sedan hände. Däremot
har Ängelholms, Torekovs och Båstads historia in te skildrats i någon större utsträckning, cft.erson1 detta redan har gjorts ett: otal
gånger. I stället har stoffet koncentrerats till
bondesamh~illet och landsbygdens utvec kling. Med landsbygden menas i det här fallet
de hvar i Bjäre härad, som tillhör socknarna
Östr~ Kari1p, Hjärnarp, Rebbelberga, Barkåkra, Förslöv, Grevie, Västra Karup, Hov, Torekov och Båstad.
Bakgrundsmaterialet, vid det här laget ett
otal hyllmeter och ett femtontal sprängfyllda
pärmar, grundar sig på en rad utgivna böcker och publicerade artiklar, där Jan Moens
böcker samt "Det svenskajordbrukets historia" (redaktör]. Myrdal) och "Tradition och
förändring i 1800-talets lanthushållning" av
N.-A. Bringeus bildar ryggraden. Men dessutom tillkommer allt det material, som en
rad lokalhistoriker har dokumen terat. Nämnas bör B.A. Andersson, S. Gudmundsson,

H. och N. Hammarlund, EJ Söderrnan och
S. Jönsson , som alla :1terfinns i litteraturlistan. Speciellt Sture Jönsson, !~inge boende i
Salomonhögs by och inLresseracl hembygclsforskare , har n ecltecknaL m å nga arkivuppgiher. De uppgifter jag har kunnat kontrollera har alla varit korrekta, varför jag inte
ifrågasätter hans Lrovärdigher. Sture och de
andra har, enligt min mening, på ett vederhäftigL sätt försökt dokumentera vad som
hänt på Bjärehalvön i forna tider. Jag har
också ·•huserat" i en rad arkiv på min jakt efter
uppteckningar, dokument och skifres handlingar, som berör Bjäreha!Yön. De finns
nämnda i källförteckningen.
En svagbel som jag upptäckt när jag plöjt
genom åtskilliga "luntor" är att det faktiskt
finns väldigt fä källhänvisningar till specifika
uppgifter.Jag har därför infogat referenser
till de flesta av faktauppgifterna om 13järe,
som finns i respektive kapitel, med förhoppningen att underlätta för någon lokalhistoriskt intresserad pe rsern, som vi ll fortsätta
"grävandet''.
Men nu är det dags att föija med på en
historisk resa som försöker spegla landskapet
och bondebefolkningen på Bjäre halvön
under olika tidsepoker!
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Landskapet i Sinarpsdalf'/1 vid .\'ölle, som d1,1 såg 11/ JH1 1930-taM. Dale11 111u- ä/11111 i bötja n 1111 1900-ta/p/ nästan
afldelPs naken. (Mlirte11 Sjöbecks arki11, t'B. Lund. )

Bjärehalvöns topografi
Nordvästra delen a\" Skåne domineras aY Kullen och l3järehalvön, två ansenliga hah·öar i
Kattegatt. Bjärehalvön , som ä r belägen väster
om en linje m ellan Än gelholm och Båstad,
omfattar också H allands Värlei-ö och begr~insas i norr av Lah olmsbukten och i söder av
Skälderviken. Själva halvön, som upptar en
yta på knappt 220 kvadratkilometer, administreras av d e h åda komm unerna Bt1stad
och Ängelholm och o mfa ttar sju sockn a r,
nämligen Barkåkra, FörslöY, Crevie, Västra
Karup, Hov, Torekov och Båstad. 1 söder och
öster ansluter socknarna Rebbelberga, Hjärnarp och Östra Karup , som också ing-,h i ~ järe
härad.
l3järehah·ön, liksom övriga delar av Skåne,
har fo rmats och omformats under olika geologiska pe rioder; delar av området har sänkts
under havsytan tör att sedan ånyo höjas över
densamma. Krnrtärtidens mäkti~a in landsisar, vilka sträckte sig ända ner till den nordtyska slätten , m edförde ofantliga rnoränmassor. I samba nd me d e n temperatu rböjning
smälte isen och rn oränmassorna avsattes. ln-

landsisen b erä knas ha lämnat ~järehakön
fö1· cirka 12 000 ,1r sedan.
Den v~is tra kusten utmed Skälde rvi kcn .
från Angelholms h aYsbad till Tore koY, och
kusten från Torekov nornll till HoYs hallar
är mycke t omväxlande m ed sköna vyer, en
mosaik av bio top er där strandängar Ö\'ergår
i Yåtmarke r eller i sand- och klapperstensstränder. Den största delen av dessa strände r
är skyddade mot exploatering genom inrättandet a\' ett k11strcservat.
Området innanför siilva kusten mellan
Ängelh olm och Torekoy är till s tora d e lar
uppodlat och kan sägas utgöra en fortsättning p å den bördiga .Ä.i1gelholmsshitten. Här
och var avbryts det intensivt uppodlacle_jordbrukslandskapet a\· vackra lövskogsdungar,
som fo r det mesta är ganska små, m e n lite
större lundom råden finns framför allt i Västra Karu ps och H ovs socknar. F.u karakteristiskt drag· för Ängelholmsslätten är de djupt
n edskurn a och ofta \'äl förgrenade dalgångarna i vilka åar och bäckar rin ner fra m.
Framför allt Rönneå och dess biflöden rin15

ner i ,·älutbildadc d algångar, som erod e rats
i ishavsle ran.
~järcha lvöns norra del upptas a,· elen topografiskt frarntr;idan d e Hallanclsåsen, som
iir d en nordligaste av de skånska urbergshorstarn a. Halla nclsåsens \'äslliga utlöpare iir
Hovs hallar, som slupar brant ned i Kattegatt.
Urhergsgnejsen har b earbet,W, a\' Yinclen och
havets krafter, yarvicl mäktiga kli ppstup och
rasbranler har bildats. Innanför hallarn a reser
sig den hunclrafern t.iosex meter höga Knösen, som fön \'ar elt fra mtriiclancle riktmärke
för ajöfaraucle på Kattegatt, men so m nu-

me ra ~ir skogbe\1.1xcn. I dag iir Hallanclsåsen
till sto ra delar skoghckhidcl. Lum mi g bokskog med rik nndenegelation växer på åsens
slut mingar och i sprickdalarna, \lledan själva
höjdplatån domineras a\' artfattig granskog.
Uppe på åsen finns också kärr och mossar
samt små rester av cle tidigare Yitt utbredda
Unngh edarna. På Hallandsåsen bedrivs fortfarande ett förhållandevis småskaligt j ordbru k huvudsakligen inriktat på mjölk- och
köttproduktion, och föUaktligen upptas betydande delar a,· b etesmarker och inhägnade
hagar. 1
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Bmnsdldenho;g· och grlnggriji. Unrler.fim1tiden vammu!e .1iilll'! all begrava sina rlö'da anförvante1:
,\frsl jHtlagliga är trattbägarfwlturms slenlmn1111w
gravar i .form rm dösrn; gänggrifter och luil/i(istor
och Bjäfl's siguu 111 - !mJ11srUdems gmvhögm: (Prm1·
teckningar Beril Fribmdi, A11gP!ho/m.)
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Det historiska arvet
Forntidens Bjäre
Landskapet på ~järehalvön är präglat av
människans på,·erkan under årtusenden.
Redan under äldre stenåldern uppehöll sig
säkerligen säsongsboende jägare på Bjärehah·ön. De levde främst avjakt o ch fiske, där
de viltrika löYskogarna måste ha erbjuci.it
goda försö1:jningsmöjligheter. Inga arkeologiska fynd har dock gjorts i Nordvästskåne
efter dessa jägare. Det ~ir först under den så
kallade atlantiska tiden (cirka 6000-3000 f.
Kr.), som enstaka fj nd av sten· och flintföreniål bö1:jar rlyka upp, exempelvis har en korpyxa påträffats i Finnsbo i Östra Karups socken. Under äldre stenåldern började ''.jägarfamiljerna" bli mer eller mindre bofasta och
kunde därmed h,:tlla husc~jnr och röja mark.
P{1 ~järehalvön har man pt1träffat flera boplatser daterade till cirka 6000 f. Kr., bland
a nnat i Apelryd, Srenstorp och Val hall.
Våra nordiska förfader övergick till ett
primitinjordbruk for ungefär 6000 år sedan,
men dessutom samlade man in en rad frukter och frön av vilda arter; bland annat ,·ar
1

de fettrika hasselnötterna ett dktigt ti llskott
i diete n. Under b oncleste11[1klcrn (40001800 r. Kr. ) var troligen vissa delar a, Bjåreh alvön fortfarande tämligen glest befolkade,
ä,·en om ett stort an tal föremål h ar påträtfats,
f6imst yxor a,· sten och flinta men ocks;\ piloch lansspetsar.~ Dåj ordbruket infördes behö,des områden för exlensi,· betesdrift och
för art bedriva å kerbruk. Skogen röjdes
f:6imst genom riugbarkning för a u skapa dels
parkliknande skot tskogar ,·äl lämpade för
hete, dels öppna partier som lämpade sig för
odling. Odlandet b edrevs på små åkrar, som
oftast låg på lättbrukade och ~jälwlränerade
jordar. Det tidigaste åkerbruke t var ett så kallat vandrande å kerbruk. ' Ytor röjdes med
jämna mellanrum och gav några skörchu- för
att diircfter läggas i långyarig triida. De talrika och stundtals ganska stora terrasserade
fornåkrar. som fortfarande kau sp!1ras i landskapet, vittnar snarare om att :,kerbruk var
en viktig del a\' brons- ochjärnålclershefolkn ingens försö1jning.
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C ndcr yn gre sLenåldcrn präglad es sannolikt sto ra de lar a v Bj~ire h a h·ön av e t t ha h·öppe 1 kul1urlandskap , m e d omväxlande
skog. skoLts kog, sn å r, g räsmarke r och sma
åkrar som togs up p och lades igen med j iimna rn ellannun. Hi uills har \'i endas1 Cl detaljerade uppgifter om de viix tslag. som ma n
odlade p å ~jä rehah·ön under fo rntid e n.'
Läm ninga r a \' e mmerY(.:tt' frå n bo ndeste nåldern har påträITa1s i n ä rhe te n a,· Lilla Lu nd
i Grevie socken. Lämningar från bronsåldern
a,· skall?st korn o c h ,·anli g t korn h ar upptäckts i A.ngelsbäck i Grevie socken respektive
Segeltorp i !lovs socken . Dessuto m har ma n
i Jonstorp h itta t läm ningar ,I\· skallöst ko rn,
e nko rns\'ete, e mmer och d glosta rlatcrade
till sten älde rn. Trots de få tynde n, som till
stor d el beror på alllför f;'\ a rkeo logiska ut g rän1ing ar, finns d e t absolut ingen a nl e dning a tt rro, au d e \'äxtslag som odlades p å
Bjäre halvön a\'\'ck fn'n1 d e m som fu nn its i
ÖHiga delar a,· Skå ne.
De talrika gra\"t1ögarna fran bronsåld e rn
tyder på au l~järelialvön ,·id denn a tid
j ärnfö relseYis tättbefolkad ..Jakt och fiske n tr
naturlig t\·is en vik1ig näringskälla, men det
är högs t trol ig-c att o dlin g m· sädesslag och
andra nytto\'äx te r bidrog ti ll att rkt ble\' gott
om föda och a tt befolkninge n därmed kunde
ö ka i a ntal. De n yege tabiliska sta p e lfödan
baserades hll\'uclsa kligen p å odlad e siidesslag, som fo reträdes\'is utgjo rdes a\' enko rnso ch em m e r \'e tc under s te n å ldern och a\'
korn under brons- oc h järnåldern.
I ö ,·e rg å n ge n m e lla n bro ns- o c h _järnåldern fö,-s~imracles klimate t, och det bin

,·,ir
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kallare och regniga re . m yn n arker b redde ut
sig. liksom skoga,- av bok. Dj u ren, som förut
hade gått ute niistan hela å re t om, hade fätt
det allt svårare au lirnära sig ,incenid. Boska p e n måste stallas unde r den kalla perioden , o ch d e u a inne bar dels att man m ~tste
samla in tillräckligt med ,·incc rfode r, dels at.t
stora m:ingcle r gödsel kunde iilh'a ratas. Detta ,·ar fönw;ätm ingen för ele n ka nske största
j ordbrukstekniska förbättri ngen 11nderjärnåldern, nämligen anY~indanclet a\' gödsel på
å kra rn a_:, Trädesp e rioderna kund e clä rige11om rninskas, och b ronsålde rns ,·,mdrande
å kerbruk kunde successi\'t öve rg,\ till elt utn yttjande a\' perman e nta ocllingsarealer. där
åke rtegarna (,·ångarn a) stängslactes in. Delta
hör h a skett någon gång under d e n senare
delen a,·_jämMctern.
Det fi nns gor t om synbara lämninga r efter
fo rn tide ns Bjäre-bor. 1 Ba rkå kra socke n h ar
man fo11nit flera ste nkarnmargravar, hiillkistor och dösar, exem pelvis i Magnarp, Angeltoha och \'alhall. En skeppssättning, drygt
c h·a m e ter lå n g och tre o c h en hah· m e te r
bred , h,ir bevarats mella n Slä ttarö d och :\fasi nge. l\autaste nar finns p å många platse r.
Kä n da ~ir d e båd a Caltaste:>narna i Båstad, d e
td ste n a rn a på gravfäl tet Yid H o \'s kyr ka,
Kostc n e n i Ranarp och Haisten belägen söder om Ängclsb äck.
Bj ä re halvö n är rik p å lä mnin g ar frå n
bronsåldern, fra mfö r allt p å gravhögar, skålgropsrismingar, äYe n kall,1clc älvk\·,1rna r, oc h
fo rntida åk e rterrasse r. De mäktig a gravhögarna films i h ela områd et, me n de ha r
sin stö rsta fö re koms, i de tre norra socknar-
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na Grevie, Västra Karup och Hov. Do marringar, förmodligen a n lagda under järn;\ldern, finns b land ann a l i Sn.:rntacl o ch på
graYfalte t Yllebjär i Västra Karups socke n. Så
på ~järehalvön möts ständigt forntid och nutidi"

Il-

ir

!.1.

Medeltidens Bjäre

·e

Under tidig m e delticl tillkom häradsinde l11i11gen. Når vet man inte exakt. men i Kung
\'alclcmars j ordcbok från år l:!31 är häradsinde lningen ge nomförd. I TäradeL hade flera
funktioner. Det bildade ettjuridiskt förvaltningsdistrikt inom vilket den dömande makten titö,·ades ,n· häradstinget. I Bjäre härad
fanns trolige n tYå tingsplatse r, en i Hov och
en i Grevie, men om de b{1da tiugsplaL~lTria
anv;indcs samtidigt iir oLint. Häradet Yar
också den administrativa enheten för både
k ungamakLell och kyrkan. ~
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Sh.åne-byarnas upplwmst
Avcn om de äldsta ortnamnen uppkom långt
före medeltidens bö1ja11 iir det inte givet att
medeltidsbyn låg på samma plats som j ärnåklershosättningen. Studier har visat att de
tidiga medeltida b yarna ofta anlades på nya
platser, men inom samma resursområde som

u tn yL0a d es aviirn:1lcle rsbcfolkningcn. H ur
järnälclcrns bya r var organise rade vet ,·i inLe
så mycket om. Under vikingatid skedde dock
en föråndri11g och byarna fick en a llt fastare
struktur.'
Orsal;:e rna till d e lta kan ,ara au det b örjade införas skaller o ch skyldighe te r till d e n
hö\'cl inga makt som så små n ingo m m,·ecklad es till hmga m akt och ö,,erorclnacl aclrninistrn tion. Böudcrna {tladcs också att bidra til l
landets krigsmakt, elen så kalla d 1c le d u ngssk)'ldigheten. l\'år detta ägde run1 ä.r obnt.
men ,id \'ikiugatidcns slut, omkring fö· 10:J 0.
var i \',ttjc fall grunde n lagd till de t m ed e ltida
samh;illct.

Ägostrukturen
Det iildsta o mn;imnande t av Bjäre härriir
frän den gotiske historieskrivaren.Jorclan es.
s0111 p å 500-t.alet skrev ett ve rk om det land
varifr{m hall mena d e a tt goterna h ;irstammade. Söder om "H a llin " bodde "Be rgio "
(Bjäre-bor) och längre söderut fanns folk
som kallades 'The utus" (i:jute å-bor) och
Li0Ll1icla (Luggu cldc-bor) , "Bergio" be traktacle h a n som f>tt ege t folkslag som bodde i
en självständig smås tat.. '1 Det: anses att den
skå nska sockenorganisation e n var genomförd på 1070-talet, vilket stäm m er väl med
19

uppgifter frå n Adam av Bremen. U n gefä r
samtidigt byggd es sockenkyrkorna i ~järe.
Kyrkorna i Bar kåkra, Förslöv. Gre,·ie, V~istra
Karup och Hov tillko m alla under elen stora
sk å nska kyrkobyggnad sperio den på I I 00talf' t, clc t vill s~iga ungefäi- ett å rh undrade
efter det att Skåne b livit kristnat. 1c1 Enligt tradi tio n en skall många av kyrkorna ha a nlagts
på p latser, so m red an u nder h ed n a tid 1·,u
samlings- och offe rplatse r. De n pådrivanck
kraften d å det gällde socken b ild11ingen ,·ar
kungamakte n. T illsam m a ns med södra Halland ingick de t,·å nordvästliga skånska h äraderna i e tt län, som pt1 1330-taletför\'altades
av elen skånske kungen Magnus E riksson s
m o der, Ingeborg, m en so m form ellt låg und e r danska krona n . Ingeborg b lev tnmg-en
au förpan ta Bjäre och "lorra Åsbo för 1000
mark silver. men år 1341 sålde elen d a n ske
kungen Valdemar Atte rclag södra H alla nd,
Bjä re och Norra Asbo till Magn u s Eriksson
för 8000 mark sih·er. År 1360 ,'tter1ogs hela
Skån e av Valdemar At terdag.

1500- och 1600-talets Bjäre
Dejordegenclo1nar som :1gdes av ä rkebiskopen i Lund samm anfördes i hin, som iön·alradc;,s il\' en fode rniarsk eller ridfogd e. Enligt
l'a1Lebokt"11 år 15 10 lwstod Bjäre av t\'å kyrkliga län. Ängelsb ~iclz och Barkåkra län. Till
J\.ngclsbäcks län hörde ~ju go td gårdar o ch
till Ba rkåkra som nu- n ågot stö rre, e tt trettiotal går·dar. Ar Fi58 fick l~mdsdorna re.Jörgen
Tidemancl lämna sin förläning, och i stället
skulle gårdarna u tnyttjas fö r att förse tegelbruket i Bastad m ed ,·ed. Brc,·et från kungliga kansliet h ade folja u de inn ehåll. 11 "Da
Kongen ,·il bruge en teglgaarcl ,·id Bodstedc
till Kiöpenhafns Slots Bygnin g, kan h an ikke
lack ham beh o lde de t lille En gelsbech Len
paa 9 Gaarde, eftersom de ligger lejlig for
Tegl\',erke t: clerimod yjJ Kongen t.il E rstalni11 t:>cr unrk h am Gislö f5 Len." De t. är \'ärt att
påpeka a tt det ,id medeltidens slut inte fanns
någon adligt ägd huvudg(1rd eller sä tesg:mt
i Bjäre härad , men gård a rna i Barkåkra län
kom s,°t s m:rningom att bilda sto m men i
Eugcl rofta gocls. 1~
C r ek ä klrejorcleböcke rna frå11 1500-tale t
fram går de t att byarna i ~j ä re h ä rad hade
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nam ngivna åkrar och äugar. På å krarn a odlades råg, korn och haHe. Del framgår också
att många åkrar lämpad e sig bäst för odling
a,· hane, och troligen odlade all mogen ocksä kål, bovete och ärter. I samban d med den
danska reform ationen år 15:-16 drogs en stor
del av kyrh~orclen in ti ll kronan. Dessa tillgångar kunde sedan doneras, förlänas eller
siiljas vidare till adeln eller andra personer.
Detta innehar att Bj;ire härad fick sitt första
säteri på 1630-talet, anlagt av riksrådet Gabriel Kruse . Bönde rna klagade, men de l nya
godset, Engeltofta sätesgå rd, etabler ades
ändå, och många av bvarna i Barkåkra socken kom att ligga h elt eller cleh·is under säteriet. Bakgrunden till uppförande t a\' sätesgården Engeltoha var denjorclöve r föring
som ;igde rum gen om tre skiften under p erio den 1621.- 30. Kyrkan innehade en skuclgård i Barkäkra by och ett a ntal andra gårdar
i socknen. En skudgå rd var en g{trd där biskopens iimbeL~ma n b odde och varifrån biskopsbnet administrerades och bcskartades. Dessa
gå rd ar kom efter reformationen i kronans
ägo och utg jorde grunden for det ornkriug
år 1630 bildade adliga godse t Engeltofta. Ar
1651 va r Engcltofta gods upptage t i deciman~ ord bokcn, och säleriet b estod då a,·
tre ttiosex insockuc:s veckod agsbönder. Total t
fanns i sockn en femtioåtta gårdar. i :,
Den danske kungen Christ.ian TV u tsiinde
ar I 622 en befallning atl p rästerna i riket
skulle beskri\'a si na socknar och insä nda redogörelserna till det kungliga kansliet. Eu d el
a\· dessa, så kall ade 1624 års prästrelat ioner
fin ns bevarade, bland ann a t de frå n Bjä resoc knarna . Enligt prästrelationerna fanns
dt>t i Förs]öy nio byar o ch fvra ensamgårdar,
i Grevie ,·ar rnots,·arande siffro r nio och c]ya,
i Västra Karup sex ton respektin : sex och i
HO\· d\'a byar och l\·:1 e n samgårdar. Förslö,,
och Cre,ie hade gemensam präst liksom Västra Karup och Hov. Antalet byar och gå rdar
skil_jer sig från det a ntal som anges i elen
s,·enskaj ordebok, som upprättades år 1662. 1"
De11a kan bero på a tt m a n hade olika uppfauni n g om vad en bvvar. Det var angefaget
för de s\'enska myndig h e terna att se ö , e r
skattläggningen i d en e rönade provinsen.

Byarna p å Bjärehalvön var 1-elativt små och
låg tätt, men stora skillnader rådde mellan
olika sockna r.
Enligt I 662 å rs jordebok var and elen g·årdar som ägdes av aclelu e ndast tolv p roce n t
p å Bjärehalvön . Även kyrkojorde n var o betydlig. nio procent av gårdarna tillhörde
kyrkan. Endast i Grcvie var kyrkojorden betyda nde, diir sjutton a v åttiotvå gårdar var
kyr kohemman . Bjärehalvöns största by var
Ängclsbäck, med inte mindre än u itton gårdar. Ägoför hållandena i Barkåkra socke n
a vvek rn a rka nt frå n dem i d e övriga Rjäresocknarn a. Den höga andelen gårdar som
ägdes a\' adeln - 68 procent - berodde på all
m å nga byar i RarLl kra socken var h el t eller
d e Iris 1111derlagda Engeltofta sä te ri.

Sedvanerätt och byordning
lljäre härad var unde r med elticle11 och ä nda
fram till b ö1jan a,· 1800-talet c·nclast till en
ringa del uppodlat. Stora dela r av halvön
ut.gjordes av utm a rke r, där de t. in t.e fau ns
n ågon bebyggelse och där \'egetationen bestod a,· grås. buskar och m'\.gon gäng e nstaka
träd dungar. Endast på åsen oc h d ess slutt-

Tabell I. Bystrukturen i de fyrn nordliga socknarna
enligt jordeboken 1662.
So cke n
:-\11t,1I l)\'ar
Antal g-;lnt1r

G ,1rdar/ bi·

7

R

·ll

82

-!,6

7,\l
-t7 ~; :~
26
-I~

I h..:n1manstal
%1 / 8
:)(i
o/,. sbi tehemrnan

9L kronolie11n11an
% kvrkohemman
<;;) fr~ilsehcmn1;in

22

i

21

15

Jj

1~
JOG
7.-!
72 1; ,1
19
'.17
1

8

-+7
-l.O
~{.9, 5/ 6
63
17
()

1I

I 'l

Tabell 2. Fördelningen av hemman i Barkåkra socken
enligt 1662 års j ordebok.
Antal
enheter

Procent

\ -lama]

Kro nohen1n1a11

16
D

20
11

1:,
'l :>/8

Kp l.<>hc1111nan
Fräls(· I 1c11111 1an

1

I

1/ 2

:i(j

68

Sun1n1a

82

100

34 1/ 2
53 5/ 8

Agoslag
Skatte h e,nrn,11 1
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5. :--11'11 c!ork ska ll dt't icke vara 11.1gon nabo
förn e kat. att han 111a ha tj1 Hlringsrä tt pä
sin egen gT1md. mt·11 sli pper det (cl jmet)
li'ist orh gör 11!tgon sk;1cla . d å ska ll d cu ,
, om ägde cjudr ingsrättc11, betala samma
skad;i efter d;incm,im ,·ärclcring och cbr111ecl ,·ara k, ·itt.
6. Desslikt's 111,i h ellt•r ingen h11gga på annans
lottskirtade g-nmcl , den w m p:itr.-tffas ctir111cd h a,·c r förbr u ti t s;1111 111 a h iiter s0111
sk ri,·et stiir.
7. Dess likes skall ej heller 11:tgon n abo uppg i\'a fredad<' vanga r eller :ingar förrii11 a lla
nabor , am tn:kt clårtill. , a att den fauige
111,i r·,1 sin h ös t i hus s,is:d som elen rike.
doc k skall ingen f:, försu111 111a sig på grund
a,· liittja, 111,111 sot och sj u kdom eller a nnat
lagligt ff, rfall. Dc11 som uppgi1·c r ha,·er
förhruti t sa 1mna böter som fö rn t skri,·et
,t,\r.
8 . Desslikt's skall nt,·ä lj as t'n olding i ,·a rt
grannelag. som sb ll til!h:111a a lla naborna
lörcskrirna ,i Il kor all hålla umler de t straff
som fi', ruc skri,·et stå r.
9. Orh s kall det stil all ,1 nabor fritt lli<'d tre
dkr fyra a,· 11 a b o rna a tt p a111<1 cle111 til l
1·ftna hos ,·ara11dn1. och ic ke dä1·för ,·ara
h t'rnfall11a al n ågrn bötc1· i ni\gon 111~tto.

ningar samt på h~jdenrn n ~irnrnst no1T o m
Väs tra Ka mp fö rekom n ågo n skog att tala
orn. Ylill ute i dessa utmarke r låg , som öa r.
e nstaka byar e ller oftast klun gor a,· byar med
si na :1krar och iinga1· ingärdade. Cte på utmarken betade byarn,ts kreat tll' om som rarna
unde r uppsikt a\' hylterdar. De gamla vägarna slingrade sig fram från by t ill by. Såsom
;igost rukturen såg ut ,·ar bönclerna beroende
av au brukandet a,·jorclen i ,·iss man sam o rdnades inom byn. För en friktion sfri sam,·,uo inom e n hy rnr del chirl'ör n öcl\'ändigt
med fas ta föresk ri fte r och regler. 8y11s allm änna intresse n 111{1ste sk)'dclas n1 o t d ire kt
skade\'erkan s,h•;il utifri'm som frå n ek egna
bybornas sida. I Bjäre h ärad stadListe s d essa
regler oc h föreskri fte r i e n b yordn in g ä r
1594, den första i Skå ne. 1" Det säregna beträffande Lill koms1 e 11 ,n- b est;immelse rna :1r
1594 för Byire h ärad är dels all e n nämnd
sammansatt av femton bö nder från hela
Ii;iradeL utarhe Laclc förordningen. dels att
denna förordning gällde för sam tliga byar i
härade t. Föijande geme nsamm a angeläge11heter reglerades i byordninge n.

I :'>9-l: ,irs b,·ordning reglerar framför allt d en

1594 års byorrining i Bjäre härad

s(1 kalla de \'ångafreden. Yled vångafrcd avsågs freclandet aY de inhägn a d e ,·ånga rna

1

·•

I.

Först s kall alla mä ns g-;inkn fiir freclandt'
\'å ngar och ä11g;ir \·ara lagli gt täppta allra
senas Lclagen cftf'r S:t \ 'alho1·gs dag och alla
led för fredad e 111arker 1.tgligt häJ1 gda p;t
sa mma clag. Den som bryter hiire mor och
finnes försumlig si-all h,wa förhrnti t till sin
husbonde e n f-'n kt·I daler och till husbo11dc11s fog de en 1111111a h a\Te och till , in a
hramiin och granna1· en tun na öl.
2. Dess Ii kcs elen so m ha\·t' r kald1age e ller
hästhag-e inne i fredade 1rn1rkcr skal l på
sam ma sätt lagligt göra sam m a hagetäppa
till förenä nmda tid och dag u 11der sam111a
böter som skrivet s tår.
:t Desslikes s kall icke helk r nagon nabo få
insliippa lösa kreatur i fredade \'ångar el k r
:ingar. \arken kl i'>1· eller hov. och ic ke lwlkr slä ppa hillade krea1ur lösa. \'em cle u a
gf,r haYer förbrutit sam ma böter som lörut
skri,·e t st<1 r.
4. ;1lcn 11iir 11{1go1 rlj11r a\' faladsmarkC'n olörl'aramk, imlipp e r mot d f-' ns \T L,kap. som
rle t tillhiirck . da skall d ä rfi',r inga biiter
utg;1, o m h a 11 strax råd er bot d :irpa. m c11
sker det m ed han, \'ilja. d,1 ha,·e r han fö rbnai1 samma bi')tt>r so m font l skr in" I star.
22

orh ~inga rna under ti den m e llan sådd och
skörd . Det ålåg byal aget atl gemensamt bestämma när \'ångafre d skulle införas respekti\'e upphöra. Den som släprle in "lösa kreatur'' på fredad mark skul le betala e n dal er
till m arkägaren, en tunna h avre till "husbondens fo gde" och en ttinna ö l till byalage t.
Den valde ålrle rma nnen, old iuge n , s kulle
underr~itta alla bybor om \'ilka bestä mmelser
so m gäl lde o c h se till a tt b es t~i m rnelscrna
d ierlc\'Cles och all böterna be talad es.

1500- och 1600-talets ofärdsår
A r 1563 utbröt ~ordiska sjuå rskrige t. I jan uari Fi65 brände syens karna under Klas
Kriste r·sson H orn Laholm. rnrefter trupperna gick söderut. B:tstad och Ängelholm bränclcs likso m fle ra byar och h errgårda r i n o rd\'ästnt Skåne. 1' 8ygclen fick ;1ven b inning a,·
pesten under 1560-talet, men hur farsoten
dra bbade ~j äre finns inga uppgifte r om.
~jukdoma r. skatter och krig salte e mell e rtid
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, in a sp å r. År lfi04 konslate racle kungen , som
di1 h ette Christian IV, att d e t i ~Fire hän1d
fan n s "en hel hoh jorclegne bö nclergaarde"
, o m stå tt öde i å ratal , och varifrå n därför
inga aygirter till kronan utgåtl.
-Fl ygsanden hade tidigare skapat S\'årigheter Yicl Skälc!en·iken och tycks ha ,·;:u-it elen
1·iktigasle orsaken till Luntertuns nedläggn ing.1H ÅJ.· 1629 bleYfl ygsandsproblemet akut
ii1·en p:t andra p la ts e r, och hinsmanne11 i
l.3ii rc härad fick befall ningen a tt tillsan11nans
med förståndiga sockenmän urreda h ur sanden skulle kunna hejdas. 1636 hade dcr gått
s;i ltmgt, alt bönderna i Vejby. Magnarp och
Stora och Lilla Hull begärde nedsättning a1·
landgi lle t därför att j orden :1r efter år "förclärYas a1· san·•. Kungen gick med på denna
begäran, och till exempel OlufBörgesen i
\ 'ej bv fic k siu lanclgille reducerat med frm
,bppor ko r n, e n hal\' wnua ha\Te oc h en
hah· galt.
l\folsjukan grasserade i Ska ne år] 645. Det
~ägs att kreaturen dog som flugor, men d:1
böndernas representanLer i Köpenhamn klag-ade sin nöd, fick man s\'aret att bönderna
,kulle hå lla getter i stället fö r nö tkreal m.
eftersom getterna \'ar imm una mot rn,tl-och
klöYs juka n. 13önderna litade på rådet o ch
, kaffade getter, m en getterna å t upp de sp~ida ekplantorna - dei ,·ik tigaste träslaget för
bland a11nar ske pps- och brobygge. Regeri11gen förbjöd cl,'t helt so n ika getskö tsel , och
bönd e rn a fick iita upp sina magra gettcr. 1i•
Men Yacl som förorsakade mycket större
el;incle Ya r d e Lå ta och s\'åra missYäx tå r e11;
,om såda na räk11acles 1672, 1673, l 674 , 1684
och Hi88. Efter fö· Hi88 hleY det yuerligare
ana år med fö r ,·atje {tr all t sänwe skördar.
F.xernpe h·is låg snön kvar i n1,u 16~4. och
sådden u t.fördes \'id midsommar. Regn och
kyla foijcle, och innan vintern bröt in fick
man hug-ga elen gröna säden. Sp a nnmål utd e lades till folket, inte mindre än l70 000
tunnor råg och korn , me n d e t var in te tillräc kligt då ett h elt folk s,·alt. År 1697 kom
r,ittorna i millio11tal och åt upp Yad som såddes, så a u j orden kom at.L ligga s,-art, dära,·
namnet "det stora s\'arta å ret". 10

1600-talets hrig och f örsvenshningen
Cnclcr 1600-tal e t n1r Da nm ark och S1·erige
st;indigL i frjd med \'aranclra. De svensk-danska k1ig so111 berör Biire halyön är framför allt
det så kallade "T fo rns krig", salllt Karl X C11s1a1·s och Karl X l:s krig. Känn bart fo r Rjän·
ble,· det svensk-danska krig som ut kämpades
1643--Ei. Uuder ledning a,· fält marskalk Gustaf' Horn angrep och härjade svenska Lnippe r
i de danska Sk:ine-lanclskapcn. Angelbohn
fö rsYaracles i fc hrllari 164-l a\' sn app h a nar
u nder Bengt Må nssons ledn ing, 1nen staden
intogs och en s1·cn sk ga rn iso n plare1·aclcs
diir. Kriget bö ljade fram o ch Lillbaka. men i
okto ber 164-1 Jiim n ade hun1ddelen a1· de
d a nska tntpperna Skåne. Enligt den tide ns
militära sed hade den sYe nska arn1cn fö rsö1jt
sig på 1·acl landet kunde e r·bj u da, det 1·ill s~iga
tl'ingat befolkningen all betala ska tt och leYcrna pr01·iant. Freden slöts i Brömsebro år
1645, och Danmar k fick till Sverige b la n d
a n nat ö1·erlämna Halland p ~t Lrettio år. ~1
De11 30_j anuari 1658 startade Karl X GusLm· det i higshistorien så omtalade tttge t öw r
Bältens is. Då del danska m0Lstfo1det nästan

St11dm Ä11gcllwlm belägrru/i,s orh försvarades 11/shill(r;a
gr1 11g,,,. 1111der de we11sk- da11ska krigm oth brändes till
stom delar /Il'{/ 11r 16 78. Stadsj>rivilegierna drog~ in r1r
154 7 ud1 Ä11gdhol111 jich d11yo s/11/11.1 som stad jö'nt år
1767. St11dn 1 /w11 d1, då sakta uilwrldas längs Stor1;ata11 . On , ii/dsta bl'varade kartan övn ,4.ngellw/111
rilades av dr111.1fu, lwrtogrriji11 J i\!Iejer på 1650-/11/1'/.
På rim shissar/adr bi/dm sy11s r11 befäst vall i 110n ; .10111
!lvligl'n hiirrörfrå11 dr/ dr111sk- svr'l1Slw In-igel 1643-15.
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1·ar obefintligt, kunde svenskarna tlinga fram
ett fredsana l i Roskilde sam1na år, Yilker
b land annat in nebar a tt Skåne, Blekinge och
Hall,111cl tilllöll Sverige. 1~
År 1675 förde Ka rl X I S,·erige å n vo in i
krig, denna gång mot Bra nclen burg, ~ ederlä nd erna oc h Danmark. Krige t mellan Sverige oc h Danmark kom atr föras i SUne,
där;iv namnet det skå nska krig·et. l Förslci1·s
prästgå rd Jick allm ogen den 20 a pril 1677
avlägga en troh etsfö1·säkran till den sYenske
kunge n och ve rka fö r a tt bekämpa snapphanarna, Hl år efter freden i Roskilde. Man
samlades i prästgå rden för att med namn
eller bomärke unde rteckna trohetsförsäkran. Sanno likt l'ar det inte många som sjiilva
kunde sk1iva sitt nam n. men prästen hade i
föryäg skriYil nam n e n o c h det 1·ar bara att
sätta dit bom~trkena. D e n uugosjunde a pril
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.1BC börl:ano fick .1 /or bPt_yde/.11' Jörförsvr11.1lmi11gen.
Till'lblad till m svm.1k liisdwk 11:w'hl i 692. IKu11gl.

f-jibliotekl'I. )

1678 angreps Angelholm a,· en dansk kontinge n t p;1 700 man. Stade n fö rs,·arades a,·
en mindre svensk styrka under befäl a1· r yttmiistare S1en Brock. Dansk granateld besköt
staden och stö rre clcle11 al' s,·enskarna slogs
ihjä l. medan k01nm end a 11te n oc h några
s1·enska soldater togs till fånga. Danska grcnacijärer satte därefter staden i brand, och
endast tre hus, präs tg'ä.rclen och kyrkan rädd ad es. \ 'id freden i Lund å r I 6 79 gjordes
inga landanrädelser.
Johan Gylle nstie rna u tn~trn ndes på höste n
1679 till gene ralguYcrnör i Skå n e, m e n h an
dog redan p ;t somm are n I 680. Det b!e,· den
nytillsatre generalguYernören , Rutge r l'0n
Aschebe rg, som fick genomföra det utarbetaclc försvenskningsprogrammct. Han giorcl<>
det effektin men samtidigt försiktigt. Inga
s,'i.rrä tti g het er skulle tillåtas, utan i Skåne
sknllc u niformitet skapas mcrl resten aY SYerige, Yilke1 bland annat b etydd e at t svensk
lag sk11lle gälla, undervisning skulle bedri,·as
på s1·e11ska o ch gndstj ä nste rna skull e föl ja
s1·ensk kyrkoordning.
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Levnadsvillkoren på 1670-talet enligt
jordrevninglprotokollet
Jorclrcl'ningsproto koll e t frå n år 1670 med
sina h iakter ger oss intressanta upplysningar
om 1illstt1 nclet och l<:'rnacls1·illkoren i Bjä r e
härar! 1icl tiden for övergån gen till Sverige.~''
På slu ter m· 1660-tale i rn r den s1enska staten
klar ÖYer atl radi kala åtgärder m åste vid tagas,
då de t gällde förrn ltni ngen a1· Skån e, om
man överhunidtaget skulle lyckas fä d en
skånska e konomin på fötter. Förde nskull tillsa u es ckn ''Skå n ska Ko mmissione n ", so111
under åre n 16(19-70 u tförd e e tt o mfatrande
a1·bete. l a nslu tning till skanska ko mmissionen tillsattes dessutom en special komm ission
fö r Bjäre härad, som fick till uppgift att granska ska tteläggning-e n på bondehemmane n
och utarbe ta enjorde bok. Efter e n introduktion följer själYajord r e rn i ngsprotokollc t
med deraljcrade redogörelser för va1j t' gård
i Rj ä re hä rad rned bö1:ja11 i \ 'ästra Karup s
soc ke n. Dessa b cskriYn ingar inleds med
11amnuppgifter på ek höncle-r som brukaclegärde n , komple ue rade med uppgifter om

---:-,:::: De1'.
. -::e<lel
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söner och drängar, som fauns på gården. 1\är
Yi talar om gårdar är det fråga om skauetekn iska gårdscnheter, som kan brukas och bebos av ända upp till fem bönder. Hur dessa
olika hushåll i praktiken fungerade inom
den givna gårdsenheten ve t vi inte mycket
o m. I va1je fall tycks det inte ha förekommit
n agou lanunäteriteknisk uppdelning av gårdens oftast m ycket ringa areal, i medeltal
fem hektar.

fjärde kornet, det vill säga en tunna utsäde
gav ime mer än tre eller fyra tunnor i skörd.
När det blev m issväxt, \'ilket även tycks ha
varit falle t under flera år på 1660-talet, måste
det ha inneburit S\'ält och umbåranclen för
människor och djur. På Bjär ehalvön fanns
st:ora och vidsträckta betesmarker. Bctesma1'ken eller fäladen var vanligen gemensam för
flera byar, och boskapsskötseln har, allt,eclan
bysamhållets uppkomst, spelat en viktig roll.

Jordbruket

Skogsbruket

.-\, kastningen var på 1670-talet oerhört liten
i jämförelse med \'åra dagars. Detta berodde
d e!Yis på, vad ,·i idag betraktar som ålclerclomliga jorclbruksmetoder. ~järe-bönderna
p löjde med å rcler, som dock vid den tiden
,·ar järnskodda. \-Ian brukade ofta sina kor
, om dragare, eftersom stutar saknades så
~ott som helt i häradet. Bönderna anv~inde
inga andra gödningsmedel ån naturgödsel
nch tång. l\ågon större mängd gödsel blev
det emellertid in te på den tidens gårdar, och
j o rdarna beskrevs som torra och sterila. På
.:-run d av foclcrbristen måste man ständi gt
, !akta överskott.skreaturen, när vintern stod
fö r dörren . Den :11-ligen besådda arealen i
Bjäre var i medeltal knappa tio tunnland per
zä rclsenhet. Man odlade korn, råg och havre. ibland boYetc, samt ärter, lin (hör) och
h;1mpa. Säden ga\' sällan mer än t.recije eller

De största skogarna fanns på Hallanclsåsen
och dess sluttningar. Kommissionen nämn e r
därur.ö,·e r endast Ydrehul t.s skog i Västra Karups socken. Enligt kommissionen skulle
flera skogar i häradet ha förstörts under
krigsåren. Givet\':is finns det mindre skogsbeståncl p,1 skilda håll, som ger ved och stängseh-irke, och så,·äl ek- som bokollon har haft
betydelse som foder ,lt svinen.

Fishet
Fisket, och främst gäller det sillfiske t, spelade
en Yiktig roll tör fiskarbefolkningen i Torekov, som hade fisket som h11\1.1clnäring, men
även för d e bönder i häradet som bodde i
11~-irheten av elen långa kusten. Förutom sillfiske LYar laxfisket i Rönn eå och Ärrarpsän
betvdande.

Dmgw1' i jimn av s/11/m·
,r1k 11ar/ps srl ,gDII som hdt i
Bjärt' hiimd. 1600-talels

,,·i,1dnjir/1 lihso,11 .IPrwre
· ,rpama spänna krm, .irn 1 ji-ainfiir vagnen.

foto: Bjiin' Hnnbygds-

•:;,e11i11gs arkiv.)
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Från 1700-talet fram till skiftenas
genomförande
~järe - ett utarmat härad
..\1Tct efter g!mgna sekler präglad es i hög
...7,td aY a rn1od och svä lt. Det ,·ar inte konstigt
.,tc Bjäre ,·ar etl u tarmat h ä rad efte r 1600:.1 lets m [1nga d a n sk-sven ska kri g och d e
•\ c' 11Ska trn p peruas hä,jni nga r i cle danska
,l-.,1ne-landskapen.
Fii~jaktligPn m ås te Bjäre-bonden \ara lite
.1, m,"ingsysslarc för a 1l kunna liYnä ra sin fa:nijj. Det gä llde a rt utnyt~j a de tillgfogliga
. ,-,,urserna p å ett opti malt sätt: forn tom ,·äxt,dling , ·ar kreatmsskötscl o ch fiske vikti ga
.:1,lag i allm ogens försö,j ning. Ved för upp:mnn ing av boningshuset och för matlag:;ing på spise n \'ar wfo· a tt fä tag i, cl{t skogen
·Jll , tor del sköYlats. 1 stället fick bonden s\·ct·.'!.., p;"1 tor\'111osscn för au skaffa ton- a tt elda

mt"d. Ri1m a re rial til l redska p fic k han hämta
i skomkog·pn, där rna11 hade tillg:mg till kle11,·irkc. Med andra ord. bondejordbruket ,·ar
h urndsakligen inriktar p~ ~jiil\'lrnshå ll , d e t
Yill säga a tt garden skulle framstä lla d e produkte r som i sto rt st" tl b ehövd es för det daglig a liYet.
I bö1ja11 a,· 1700-tale t fanns inom Svcrig·es
111 1\'arand e g riinser uu gefa r 1.4 111il_jo ne1·
inncd\.na r e, cl\· vil ka ungpfär [mio procen t
tillh örde:.: _j o rclbruka rbefolkn in geu. ~' D åtidens bonclesamhälle formades cn· bygemens kape n , oc h på grun d a ,· böndern as scd\'an crätt rnr förä ndr ingarna relatin små. I d e
f-}-rc1 nordli ga Bjäre-socknarna ägdes och hrukactes jorden till stor del m· skatte- o ch kron obönder. A\' samman lagt 276 g å rdar Yar

fyrtiosex procent ska ttehemman och trettiotre procent kronoh e mman. Avkastningen var
låg , då jorda rn a var magra och b rukningsmetoderna ålderdomliga. På gru nd av foderb risten m ås te man s tändig t slakt a översko ttskreaturen.
Men förhållanden,1. i Bjäre skulle knappast
bli m vcket b~i ttre u n d er 1700-tak t. An yo
skulle Sverige utkämpa kri g. det Stora nordiska kriget, d å Danmark försökte åter e röw a
Skåne, b ölclpesten skulle h ä1ja i Skåne, missv~ixt och nödår skull e dra bba befolkn ingen.
Från att ha rnrit eu viktig och ce ntral del i
Danmark blev Skån e en p rm·ins i utka n terna
av Sverige. Enligt min rne ning är å tminston e
första h ~ilften m· l 700-tale t fullt a,· m n bära nclen och lida 11cle n fö r Bji-i re-bo n - dö m ~jäh-!

Vem ägde vad i 1700-talets Sverige?
Den sven ska odlade jorde n var indel ad i
skatterättsliga kategorier, som kallades jordnatllre r. Trejorcl nature r före kom på 1700oc h 1800-takt, nämligen skatt~jord , kronoj ord och h.:ilsejorcV' Skattejorden ägdes och
brukades hun1dsakligen av bönder och d e
beniimndes ska tteböncl e-r, e fte rsom de betalade skatt för sin a gå rdar. Kro n r~ ord en
ägd e-s av kronan m e n b rnkad es Lill större
delen a,· bön der, honoböncler. De betalad e
avrad till kronan, en dåLida motsrnrigh et till
arreHde. Dessutom ,·ar d elar a\" kron ojorden
uppla te n so m boställen åt pr;tster, offict'rare
och ciYila iimbe tsmän. Kyrkan clisponerack
sedan gammaltjord som anYänts som boställ e åt priisterskapel och dessutom Yissa
h emman , som var aYSatta för prästernas aylöning . Staten hade stiill t sig som garan t for
att_jorde n e-nba rt skulle am-änclas till kyrkliga
ändani ~tl. T ill skillnad frän annan kronojord
kunde d eujord som disponerndes a,· kyrkan
d ii rfö r al d ri g säljas. Ad e lsstånde t h a de ,·id
1700-talets bii1jan eusamrätt till frälsajorde n .
I .iksom kronojorden brukad es fräls~jo rd en
till stön-c dele n av bönd e r, så kallad e fräheb ö nder, som betalade a,-racl. friilsehe mman e 11 in1:,rick ofrast i större elle1· mindre godsbildni11gar, s0111 bestod av e n hun1dgård och
r iin teskylcliga bonclg,'trclar. Med tiden bin
d e t allt ,·anliga1·e au enskilda frälsehemma11
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genom försäljning kom att h amna utanför
d e egentliga godshildningarna. R änt a n p å
ett. frälsehemman bestod a,· a ntinge n dagsye1·kcn, naturaprodukte r eller pengar och då
ofta e n kombi n a tion av dessa tre räntefo rmer. De uöncler som bodde nära hun1dgården be talade vanlign·is e n större del a,· siu
ränta i forma\' arb ete, medan de bönder,
som bodde län gr e b ort, betalade en större
d el i pengar. Frälsebön d e rna hade i allmänh et ingen såclan fo rmell erkä n d besittningsrätt, som kr o n obönderna fick under slu tet
av 1600-talet.
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lndelningsverket
Under mitte n av 1700-tale t var ungefä r 90
proce nt av jorde n o ch går darn a p å Bjäreh ah·ö n ska tte- eller kronohemm an. En viktig
inrättning Yicl de nna tid ,·ar n 1sthållet, som
innebar a tt ett antal skatte- eller k ronohemman befriad es fran grundskatt i utbyte mot
att d e an skaffade och underh öll e n rYt rare
med hiis t oc h Ö\'rig k ri gsutrus tning . .Bakgrun den till n1sthålle t ,·ar följande .
Genom Karl XI:s reduktion blev det möjligt a lt fullföija det system för a,·löning ay
ämbetsmiin och m ili tär perso nal som infördes p å 1680-takt och som går und er namuel
indelnings\'e rket. Ra marna för såväl d en
sve nska krigsmakten som elen civila administration en lades fast, s,1som ek skulle bes tå i
närmare t,·ålnmdra :1r. d e t ,·il! säga fra m till
1800-talets sena re del. Man bö 1jacle tillämpa
så kallad indelning. so m inne har att varje
ämbetsma11 e ller ofiicer erh ö ll rä n torna fd 111
ett antal hemman som lön. Ikfattningsinneh a,·aren, d en så kallade indel ningsh avaren,
skulle själv uppbära riintorna från d e aktuella h emmanen, m en han var i lag fö rbjuden
a tt öka u ttage t tttö,-er ,·ad som stod i jorde-bokcn.2'i
Den m ilitära dcleu a,· inclclningsvcrke t.
omfattad e, föru tom avlöning· a\' det militära
befälet, ~i,·en "rusthålkt" och det "ständiga
kn e kte h ålle t'', det Yil l säga und e rh ålle t av
soldater och bttts111ä11. l ndelningsh avaren
fö rsågs m e d e tt bost~ill e med til lhöra nde
jord, som han ~jä h· kunde bruka eller arrenclcra ut. Indeln ingen följde befattningen,
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:me personen. Om en kapten avancerade till
:najo r, medförde d e tta ett nvLL, större bo-t,-dle och rämor från andra och fler bonde.1em man. Ruslhå llet innebar au \'issa stora
,katte- e ller kronohemm an befria d es från
.:ru nclskatterna i utbyte mot alt de anskaf~
:.1de och underhöll en ryttare rnecl häst och
-,Hig krigsutrustning. Hemmane t kallades
da ett rusthåll och innehavaren rusthållare.
[me sällan var de t sYårt att hitta ell hemman,
'"rn \",tr tillr~ickligt ston för att kunna åtaga
, ig rustningen. Därför· förekom det ofta a tt
ett rusthå ll ti llerkändes räntan ocks{t fr(m
!1ä rliggandc hemman, så kallade augmenLsi1c m man, vilkas bönder siilcdes var ränteskyld iga Lill rusthållet. Till skill nad från inde l:1i11gshavaren var rusth ållarna ofta bönder.
RL"cla n år I 684 stiftades en lag om ärftlig be, iu n ingsrätt p :1 de kronohemman, som hörde till iudclningsYerke t, det vill säga b å de
kronorusthå llen och de hemman vilkas räntor skulle gå till lön åt indelningsha,·aren.
.-\\-en på icke incle lta, aY kronan behållna.
hemman hade landborna i praktiken e n "be,i rmingsrätt tills vidare", som dock inte var
regle rad i lag. Kronoböndernas besittningsrätt ,·ar dock inte o\'illkorlig utan sattes ur
,pel om kronan b e hövde hemmanet Jör för,äUning eller byte. Kronobonden kunde som
regel överl{tta denna åborätt till endast en
.1ni nge, eftersom g,\rden oftast inte delades.
A.r 1789 erhöll kronoböndern<t en starkare
be,i ttningsrätt.
Till nordvästra Skåne förlades ett kavallcrirege men te, där varje kavallerist tilldelad es etl rus th(tll som bestod av ett antal gårdar. ~; Dessa skulle tillsammans förse soldaten
med bostad, mat sam L foder till häste n . Dessu tom skulle han ha en summa pengar, som
drogs av från skatten . Rusthållen organiserades endast bland krono- och skattebönder,
och ehersom frälsejorden, de l vill säga j ord
;igel a\' adeln, hade så liten betydelse på Bjärehah·ön, så kom förhållandevis många kavallerister att placeras på Bjäre-gårdarna.

1 700-talets ofärdsår
I no\'ember månad år l 709, cl[r den svenske
kungen, Karl XTT, hade förlorat slaget vid

Polta\·a och sedan 1lytr till Tmkie t, passade
den danske kunge n. Fredrik IV, på att försöka åte re rövra Sk{me. Den 28 februari 1710
anfölls de danska trupperna nordost om Helsingborg ,w en välntslacl svensk arme nnrlt'r
befäl a\· guvernör Magnus Stenbock. Danskarna g,n' vika för den svenska ö vermakten,
och elen (järcle mars hade de sista danska
soldaterna för alltid lämnat Skåne. l\"är det.ta,
det s{1 kallade stora nordiska kriget slutade,
upphörde en kraftmätn ing som hade p ågått
till och frå n under h11ndrafemtio år. De t
enda rt'sultatet av dessa krig blc\' au ek b åda
länderna hade förlorat sin mak tst~illning.
Fruktansv~irda var de fö ljder som de båda
folken hade drabbats a\·.1 ~
Cnder åren 1710 och l 711 hiirjade epidemier av böldpest såväl bland soldaterna i del
svensk-danska kriget som bland befolkningen på landsbygden och i sLäderna. Pcstbacillen överfördes till människan från sjuka
råttor via loppor. Det mitstc ha varit en fr11ktan syär t pl:1gsarn sjukdom, då den srniuade
inom en Yecka fick hög feber, fross brytningar och en intensiv ~jukclomskänsla. :Vlella n
andra och fem te d agen bröt sedan bölderna
ut, smärtancle och blå röda lymfkörtelsvulln a der i armhålorna, Uumskarna och på halsen, och av de smittade Yar det få som överlevde .
T april 171 1 ko m p es ten till nordvästra
Skåne. By efte r by smittades trots att m yndighe terna gav befallning om säkerhetsåtgärdei:
I juni 171 1 hemsökte pesten Biire-byn Vantinge. t'' Det \'ar Vantinge som d r abbad es
hå rdast, men även Vt:j by fick känning av pc.sten. I dödsboken finns anteckn at: "Den 18
november begrovs Christians son ifrån Wejby
i Torpak u ll, som död e av pest. .\tlen hans
fader och .\tloder, j a söstern war 3 sticker till
forne döde av Pesten och b egrafna i Backen
mod Hult.'' l stället för at t åtlyda fo resk rif~
terna om isoleri ng lo\'ade bönderna all inte
ÖYerge varandra och sprängde ofta be\·akningskedjorna med Yåld för att hälsa på anförvanter, som var sjuka. J3evakni n gså tgärdern a sbirptes, men eftersom de inte
åtlyddes fick man resa upp galgar i Bjäre
h~irad; en galge restes strax öster om T~jäm29

arps kyrka, för att med dödsstraff skräm.rna
folk från att besöka sjuka.
På grund m· elen stora smittorisken fick cle
pestdrahhacle inte begra,·as i Yigdjorcl på
kYrkogårclen utan på särskilda hegravuingsplatser, så kallade pestkyrkogånlar. Sådana
pestkyrkogå rdar har bland annat funnits vid
gården Torpakull norr om Vejbygårclen i
Barkåkra sockeu och söder om Tockarps bv
i Hjärnarps socken.
På l 71O-talet hotades Skånes kustsamhällen av danska kapare, som gjorde strandhugg, brände och plunclrade.:w Den tjugoJ_Järcle april 1714 anh'iucle ett kaparfarryg till
Toreko\". och bes~ittningen skyndade sig
iland för att våldföra sig p{t byborna. Kaparna bröt upp dönen till kyrkan och slog sönder ett fönster, plundrade uågra hus och
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Visso niidår måste 111a11 /Jfrllldll lwiclirot i mjölet uir/
brödbak. (Jjln PehrBoli11, 1927. /)e svenska griisen.)

30

lacle b eslag på allt de kom över. Det berättas
att de bybor som påträffades till och med fick
klä av sig och lä mna sina kläder till danskarna. Kaparna bega,· sig sedan till H allands
v,:iderö, där de beslagtog boskapen. som
på sommarbete och stal eller slog sönder de
fiskcbåta1·, som påträffades.
Några ti mm ar efter kaparnas raicler ankom. ett nyu fartvg till Torekovs hamn. Den
danske kaptenen \\'esse!, som förde b efälet,
fann au byn reda11 Y,H" plunclracl, men han
tänkte åtminsLOnc försö ka brandskatta befolkningen. \'len byborna hade uppbådat
folk från trakten och hunn it fä liiilp a\" några r yttare, som lyckades slå tillbaka Wessels
folk. Danskarna fortsatte till Båstad, men i
stort sett var det enda som åstadkoms att de
skr~imde slag p[t några gamla hinnor. Aven
här h!ey danskarna jagade iväg a,· en ryttarstyrka efter en kortvarig st.rid. Innan v\'essel
se>glade mol hemmahamnen i Köpenhamn
förstördes tre jakter, som låg p:t Bitstads redd
lastade med spannmål.
Under de år d å skörden slog fel på grund
,w s,år torka var der ej o,·anligt att man
plockade omogen frukt fdn träden för att
d;irmed i någon mån stilla sin hunger. Barnen sändes till blåbärs- och lingonbackarna
för att plocka bär, som de hjälpligt kunde
lirnära sig pä.J1 Ble, torkan långvarig, Yilket
ibl,md inträffade. \"ar det n:rkligt hårda tider
för bondebefolkningen. Skörden ruttnade
ner elen kalla och regniga som maren 1708,
och åren 1756 ti 111707 och L78O till 1783 var
det missväxt och nödår. D[t torkade man
kvickrot, som man malde o ch b landade i
brödet. ,.\.i· 1766 grasserade kopporna, och i
HoYs socken dog ~ugo barn tmder femton år,
jämfört med nio barn under "normala" år. 3~
På 178O-talet var det så dags igen att forsvara sig mol fientliga sryrkor, det så omtalade Båstads tappra försvar mot illasinnade
ryssar. Bakgrunden , ·,u att elen svenske kungen Gustav IIT hade provocerat fram etL krig
mot Rysslan d och alt Danmark, som ,·ar i
allians med Ryssland, tillät en rysk eskader
att ankra upp p[t Köpenhamns redcl.~:i
Den ryska eskadern, son1 bestod av tre
linj eskepp och fem mindre fartyg, hade till
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:räms ta uppgift an spärra av sundet och hota
det sYenska Skåne. I augusti 1788 startade
c',kaclen1 ett kaparkrig, som främst drabbade
:kn skånska bondesjöfarten . Aven Bjäre:1,1lYön drabbades. Den åttonde augusti ö,·er:nannacles en galeas i Torekovs hamn och
:a,wn, spannm,H, blev ryssarn as byte. Efter
·liw·rse audra "bravade r" kom '"ryssen" till
U,is tad, och Båstads-borna \'ar hel r över~gade om att besättniugen skulle gå ihn d.
\ len så blev det inte . På en förskansning i
Bitstad stod tYå skeppskanouer, och m e d
d essa öppnades eld mot de ryska fanvgen.
llclen besvarades av den ryska briggen, som
,-ar bestyckad med ~jugo kanoner. Armi ns:, ,ne sex bredsidor adossades mo t Båstad,
men kanonelden hade ringa verkan . i ngen
B;1stads-bo blev sårad, och elen materi ella
:f,rstörelsen blev obetydlig. Till Båstads för,,·ar fanns bara eh·a man med <:>ldhandvapen,
men de fick så smån ingom liji1lp av en korpral och toh· ryttare . Efter d en l{mgva riga ka11011duellen gav ryssarna upp alla försök Lill
l,rn dstigning och efterföljande p l undrin g.
De ga, sig iväg, m e n natt.en till den tiond<:>
.nrgusti lyckades de bättre, Riiå fiskeläge bebgracles, intogs och plundrades.
\'ar det inte krig och kapnin gar så \·,u- d e t
h ungersnöd - arm a Bjärc-bor! Ar I 826 föll
det knappast en dropp e regn under hela
, o mmaren, vilken d ess utom blcY ovanligt
\"ann. Följ elen a,· denna fru kta nsvärda torka
bley au inte ett enda säd esax kunde skördas
i Hms soc ken _:n Det. enda som b önderna
kunde skörda var li te hö, som växte på de
sankaste ängsmar·kcrna. Följden a,· missYiixlen det 1.a år blev att spannmålsprise rna höjd t's. P,'\ vå rsidan 1827 fanns d et inte en gård,
d iir inte en större eller m indre d el av d ess
halm tak, ar nedrivet. ='Jöden hade nämligen
cl1i,it bönderna att använda h almen till krearursfoder för at.t d ärrned rädda e n del av be~ärmingen från att sviilta il~jäl. Ett annat sYårt
rorrår på Bjäre halvön in triiffade 1~68, clå
<irlen blev så kortstråig att man inte kunde
binda den i kä1Yar ulan måste räfsa ihop ele n
och lägga den Lill Lorkning liksom hövolmar.
Som marbetet var magert och mängde n vinterfoder motsvarade inte h älften a\' d e t nor-

mala. Bönde rna tYingad es att kraftigt reducera sina kreatursbesättningar. Efter 1868 års
svära rni ss,·äxt skaffade rn!mga lantbruka rf'
för första gången dels kraftfoder, d els så ka llad an ificiell gödsel (benmjöl oc h supcrfosfal) _:i:, Ar 1869 bröt e n epidellli m· scharlakansfe ber ut och i t.ill exempel Hm·s socken
a\'led iHLe mindre än tre ttiofem barn under
femton år_~,;
U nde r laget ~ir lite \'äl begriinsat att dra
n ågra siikra slutsatser m·, men ctet Yerkar som
om llFire-borna drabbad es särskilt h årt under 1700-talets första h a h·sekel. Ro nsetr fr:rn
n ågra :U- med missväx t. under 1750- och 1780talct samt Båstads behigring år 1788 tyc ks
ofärdsår förekomma allt. mer s~illan under
senare d elen av 1700-talct, liksom i bö1jau a1·
1800-talet.

Shånes bygder i böry'an av 1 700-talet
Redan under 1.i dig m edeltid gick det. i Sk[111c
att urskilja bygder, som bland annat Linnetecknad es a,· olika odlingssystern, typer a,·
hägnader och byggnaclss kick. I överensst.'imrnelsc med dt' na turgeografiska för uts iittningarna å tedanns dessa b ygder diagonalL
t1pporcl11aclc i d et skånska landskapet, skogsbygden i n orr och nordost och slät.t bygden i
söder och S}'dY;ist. Mellan dessa kunde man
urskilja ÖYergångsbygder, oftast kallade mellanbygd er eller· risbygder. I e n b a nbrytande
avhandling p å 1920-Lalet pekad e Å. Carnpbell pä detta förhållande och analyserad e del
i d etalj.
I slättbygden, vilken skulle kunna kallas
Skånes åker, g-ynnades {tkerbru ket pä de
Ö\Tiga ägoslagens bekos tnad. Byarna lågt.ätt
och nästa n all mark bestod a\· inägor. Tres;idet ,·ar det dominera nde odlingssä ttet. En
\'anlig växtföljd ,·ar korn - råg - triicla, där
träctes\'ången utgjor·cle sommarbetesmark å t
boskapen. Hushållningen i slätt.bygden innebar ett överskotta\' spannmål, medan det
rådde brist på skogsbygclsprodukter, såsom
hyggnaclsmatcrial a\" trä, ris till hägnader
samt \'ed och ris till bränsle. På grund av briste n på b e tesmark måste kreaturen eller dragarna ofla sä ndas på h elesgå ng i ris- eller
skogs bygden.
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Sklinl'S bygdn i bö1ja11 av s;11tlonhundm lrrfl'I. Fnligt
Campbel/ /11111rfp del skl/ns/w la11dslw/1et indtfas i olika
hygd1'1: (Efterorigi/1(11 i A. Campbtfl, 1928.)

I skogsbygden, kallad Skånes skog, grundades hushållni11gen på skogsrharan. Gårdarna låg ofta ensamma eller i glest liggande
byar. J\.kerrnarken rnr liten, årligen inhägnad, och det hell dominerande brukningssättet rnr ensäde. Pengar till skatter och köp
av bristvaror, som säd och andra slättbygdsprodukte1~ erhölls ge11om försäljning av skogsprudukter, såsom ,·irke, ris, träkol, ~jära och
pottaska med mera. Träslöjda,· olika slag var
en viktig binäring. Bjärehalvöns nordöstra
del, det vill säga Hallandsåscns sluuningar,
fördes av Campbell till skogsbygden.
Ris- eller mellanbygden kan liknas ,·id
Skånes äng och fälad. Den största delen av
~järehah·ön liksom Kullabygden tillhörde
ris bygden. Hiir var å kermarken förhållandevis liten, speciellrjärnfört med slättbygdens
omfattande uppodling. Brukningssättet var
ensäde, det vill säga att ingen träda förekom
ut.au hela åkerarealen besåddes årligen. Angsmarken var betydligt mer skottskogspräglad
än i slättbygden, medan utmarken till stor
del utgjordes av vidsträckta fälader. I risbygden var boskapsskötseln a\' stor betydelse.
Man födde upp kreatur, mottog också. djur
på bete från slätten och HLfördc ofta körslo,·.
I risbygdcu delde förh ållandevis ofta brist på
slättens produkter, exempelvis brödsäd, men
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också på skogsprodukter, som timmer, \·irke
och ved.
Bygderna Yar inga stabila företeelser i
balans rned sin omgin1ing, utan gränsen
mellan bygderna försköts norrUL efterhand
som människans p åYcrkan ökade. Risbygclen
övergick så småningom i slättbygd och skogsbygden i risbygd. Ofta fick sådana förändringar negativa följder för bygdens befolkning. under I 700-talet korn till exempel
många risbygdsbönder att kraftigt odla upp
sin mark, varvid man förlorade sin högprodukti,·a skottskogsäng. Den uppodlade marken Yar inte heller sä rskilt produkt.i\·, och
man fick inte varaktigt s,1 stora skördar per
ytenhet som i slättbygderna. Både genom sitt
l~ige mellan skogs- och slättbygden och inte
minst till följd ay förlusten a v sin försörjningsbas i form ,n· skou.skogsängar, kom
många bönder i risbygden att i stället ägna
sig tn körslor. Man iörsö1jde sig också genom
att på kronoallmänningar, exempelvis på
Söderåsen. köpa träd på rot, yilka man högg
upp till \'erl och s{dde i städerna.
l Skå ne var den \'ik tigaste uppgiften för
hägnaderna att. freda elen hesådcla vången
för betande boskap, alltså att upprätthålla
\'ad man kallade vångafrecl, det vill säga att
hägnaclsskyldighet :t1t1g ägaren till de ägor
som företrädesvis behövde skydd. Risbygdens
hägnadssytem beskriver Campbell på föl_jancle siitt: "Kulturlinjerna i landskapsbilden
rnro bestämda a,· det koncentriska hägnadssystemet med hägnet årligen uppsatt kring
,·arje särskild bys ensädesvå ng och där utanför de \·idsträckta fiilaclerna. där rnånga byars
kreatur gå klöv om klöv. Dessa hi1gnader äro
nakna eller risade stengärden. Men på de
stenfattiga sfatterna och hedmarkerna riickt.e '\jörne'', ene och annat ris knappast till att
risa jordrliken a, som här vorn de ,·,mliga hägnaderna. Kring de- samfällt hägnade \·å11gar11a kunde bönderna ha st.enbounade risgärden samt på få ställen enstensg-ärrlen men
ej hela, fasta st.en gärden .., I samba nd med
storskifte t, men framför allt vid enskiftets
och laga skiftets genomförande, upphörde
denna ålderdomliga hiignadstradition.
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L-nclcr 1700-talet ökade befolkningen i Sverige från 1.4 mil joner till 2,4 miljoner, a,
\i lka nästan 80 procent varjordbrukarbefolkning.';; Fdn och med 1800-Lalets mitt böriadc andelen lanclsbygdsboendc a tt minska.
men ånnu år 1870 bodde 87 procem pr1landsbYgdcn. I samband med försvenskningen
in biimtacle o li ka myndigheter och \'erk en
mä ngd information om de gamla danska
p roYinserna. Fdn 1700-talei finns det därför
,·filclokumenterade statistiska uppgifter och
bcs krin1ingar a\' sorkna1·. byar och gårdar. l
en '"Historisk, O economisk och Geographisk
Beskrifning öfver Christianstads län .. från år
l 767 beskriyer ko111111issio11slantm~itare Johan Lorents Gillberg tilb t(mdet i läners socknar. För va1je socken kommer först eu allmilll beskrivning och sedan uppgifter om
hemmanen i socknens byar. De f\ra nordliga
Bjäre-socknarna beskrivs a\" Gillberg på fö lja nde sät L :i,
[ [,..rnrnanen i .Ho,·s soc ken har skarpt och
wag1 111,äde och höbol. någon surskog oclt

kraumark förekommer. liksom salt~j6liskc.
Trt' Yackra p lantchagar al" bokskog f"inns.
~Iitgg,11p uch Tinkarp har alldeles ingen
skog, medan llaga !tar ,·acker bokskog. Med
beteckningen surskog a,·s,'\gs sm;i,n· skog a,·
al. pi l och hassel och med krattrnark t'll mer
eller mindre c;it ben1xen buskmark.
I Västra Ka rnps socken har alla hemman
skarp 1kcr och äng. rnc·d elen s kill naden all
Cli111minge har god åker. någon su,-skog och
kt·a11ma 1·k före kommer. samt där finns frr;i
st yckt>11 ge111 ensam 111a bokc plan tcringal". I Iäljarp oclt Dr:i11gstorp har god bokcskog. Illl'd,ltl S,·ens tad, J\ri",ddarp , Boarp. Bjiiragårckn
och SJ;i11åkra liar alldeles ingen skog. I socknen förekomm e r salbji">tiskt'.
1-lemn1anen i Grcvic socken liar s\'ag ;iker
och :ing. Saltsjöf'iske beclri\'cs. Böskctorp.
Skicadal. Krogsto rp. Biiske . K,·inna böske. Se-

,·c-rwrp och l.ill;1 i\öttc har ymnig· bok- och
ekskog.
I Förslö,· ilar hemmanen wag :iker och äng,
m e n nödig bok-. ek- och s11J"skog. samt s:1lt.~j öliskt'. Dock ha r Fogclarp gou höhol och I Ltle
1m·ckct b okskog.

Tsa111 band med au de gamla danska pro\·insen1a avtr~iddes till Sn· rige måste u nderlag
för re\'lling och beskattning a\' gårdarlla införskaffas , och det finns fiilj,1ktligen utförliga
beshi,·niugar a\" hyarna och gf1rdarna. I de
<"nskild,t byarna låg g,hdarna samlade kring
eu gemensam bygata. Från bygatan ledde en
inhägnad fiidrift eller fiigata, längs ,ilken
kreaturen kunde t.a sig till utmarkens lwre.
Gatan. som inte var en gata i vår bemärkelse .
var närmast eu slags allmän , ofta gr,'isbe\'LtXen, plall rnellan gårdarna, cliir boska pen samlades innan den sl~ipptes ut på be tesmarken .
Ofta ra nn det oc ks{1 en h,'ick genom eller i
närheten av b~'ll, cliir kreaturen kt1nde vaunas. och där bönde rna hade byggt shaltkxarnar for malniug a\· särl.en.
Ca mpbell äterge1· bcskri,ninga r a1· e tt
antal Biire-hyar baserade på d e husesynsinstrument fr.°111 Sk,tnc som inkomrn i t till
Krigskollegiums lrnsesyns kon to r. Bes krh·ningarna a\· byarna Borrs torp. Ihrk,\kra och
Varan, som ått>rges nedan, återspeglar ganska \'äl tillst.ålldct på d e n förhållancle,·is fattiga och krigshä1jadf' Bjärehah-öu under
1700-talcts första deceuuit-r.
Borqorps h:·, llj;irnarp sn. består år 1706 a,·
td\ numnwr. korn ettbostälk samt utsoknc
frä lsehcmman 1uHln Enge ltofta säteri . Till
skall bar man m1gor boskap samt ibland

11agot s;icl till bj:ilp. Åkcrjordt'n som iir gansb-i s,·ag. år be lägen i en "å ng. ,irligen I brnk.
Den göcles \'art 3:dje eller ·1:cle år och gi\cr
2:dra e ller '.l:djc kornet i medelm;1ttig,1 å r.
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Till \'arclt.,ra hemmanet hchi'nas 2 par dragare. Ängarna är till största delen ben1xna med
hassel. al , björk och n ägon ek, s,1 att åborna
hava nödig e ldbrand och ris till giirclenas täppa11c.le . A,· eken kan e rhållas byggnads timmer
till fotträn och stolpar men ej mera. Ekarna
11ppgives vara toppforna och icke till n ågon
nämm·ärd nytta och alldeles u tan betydelse
som ollonskog. H emmane n äga äYen en
skogslycka. På utma rken som är till fälles med
andra h emman är nödtorftigt mulbete. Hår
,·äxe r också något smått cke. Gärdesgårdarna
ä r till största delen av r is. Dessutom finna s
rnå11ga g;in!e11 mecl stt·n till h:ilft e n och diirö,er med torv belagda, som årligen bör lagas
och bättras, emedan den icke för fullkomlig
stengärdsgård anses kan. I<x,m1 finns till kornettbostiillet.

åkerjorden är så r inga att den endast sällan
brukas, så att n ågo n jord finnes, so m legat
öde i 40 år. Till å ke rbruket be h ö,·es ett par
clragart' . ingen består ,1,· backar och bergh ällar och är od uglig att h östa mer än till e n del.
Utmarken saknar skog, men något e n till r isandet a\" stengiinlena kan h;imtas diir. Byggnadstin11ncr måsLe kiipas . .-1..borna fiska efter
sill i Nordsjön. 3'1
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Av dessa och andra beskrivningar framgår
att må nga l3j~ire-byar fortfarande led av föijderna efter senaste kriget. Grunden för skattläggning var boskapsskötsel. Säden räckte i
regel endast till husbehov, dåjordmånen var
dålig och avkastningen låg. Bortsett från
BorrsLorp, fick ma11 köpa byggnadslimmer
och ibland också vect.
En sammanställning av Gillbergs uppgil:~
Ler visar, all det p:1 Iljiirehalvön år 1767 fanns
145 hemman i sammanlagt 92 byar, och att
antale t brukare av hemmanen var nästan
600, det vill säga i genomsnitt f)1 ra brukare
per hemman. Skattehemmanen var fle r än
kronohemmanen, medan antaleL fr~ilsehemman fortfarande var lågt. Det stora antalet
gatehus och det lilla antalet torp beror sannolikt på alt man i vissa socknar inte har skilL
på dessa båda kategorier. 411
Ett typiskt exempel på en Bjäre-by före
storskiftets genorn forande är Drängstorp i
Västra Karups socken. Byn bestod av 14 brukare fördelade på 4 hemman och omfattade
ungefär 1½mantal.Gårdarna var kringbygg-

Barkåkra by, Barkåkra sn , har till större delen
ödelagt, under den senaste krigstide n och
nu (] 726) begäres ny r evning och skauläggning. H t' nrn1an nr. l är miikta väl byggt med
kors,·irkt'shus a\" ekt' med sten em ellan n1urad samt LegelLak och bebos m· godseLs possessor i st!illet för den ruinerade gaml a sätesgården . D e övriga h emmanen b efinn as till
största delen helt uselt konditionerade. r-,;r
4, 5 och 15 åro öde och ingen å bo kan erhållas förrän förmedling skett. Till skatterna
uppfödas hiis tar och fäkreatm samt s!iljes ,·äynad. Säd har man end ast till husbehov: Akern
är i ensäde. l änga rna finns en del smått buskage. so m kna ppast förslår a tt unde rh!'l lla
gärdesgilrdarna rned. Till briinsl e h;irntas
frå n a nnat h åll , och b)"g"gnadstimmcr köpes
1--± mil bona ifrån Smålandstrakten.
Varan. VäsLra Karups sn. ( I i07). Brn har Lill
skatt b oskap, m e n ej säd. Aknn iii ensäclig.
En del ger 2 eller 2 ½ kornet, men den ö,-riga
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Tabell 3. Sammanställning övel' byarna i de fyra nol'dligaste socknarna i Bjäre.
Hyarna

Socken

Förslöl'

Antal beskrirna byar

2-l

Skattch<·rntna11

17
8
-!

Kronohcn11 11an
l.; tsod:.nes frälse

C reYie

H o\"

Summa

'.!'.-\
17
16

27

18

~'I

14

2~

4

9'.Z
71
50

-I

5

4

17

Kwkohemman
Prästgård
Klockare bol
Torp
Gathus

39

'l:l

Skvallharnar

2:'>

;,g

Odalk\'arnar
Antal brukare

99

2
147

'l
10

lljJ/1giflmw baseras pä Gilllmgs besluivning år 1767.
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:i.i och de två norra dessutom hopbyggda.
e ntralt i byn låg bygatan, benämnd Gat·,.1eken, som via en fägata ledde ut till nt·:1<1r ken i nordost. In~igorna låg runt byn,
':iacle i nordost och i sydYäst. t:r eu e kono::1i,kt-topografiskt perspektiv beskrivs byn på
1,,0-talct på följande sätt (stavningen här i
·.i,s mån moderniserad) .
Drängstmps b y är belägen uti skogsbygdcn

p,i en höglän t on 2 'li mil ifrån Engelholm.
:1 .'-l m il från Båstad och l/i d els mil J'rån Västra
h arup. Han·r liten men tämligen god åker,
, o m merendeb best,\r a\· grusblandad svanml'llejord, lermrlla och n ågon ör på sina ställen. Ocllingen slår s,illan fel utan så an hård
torka infaller, då s:iclen plägar här snarast
taga skada och miss\·iixt tima. Är eijest med
m,1nga källtåg omgiven som jorden i de1
l:mgsta suktar och dt htiller. Akern brukas
med
(årdcr) gernenligen igenom cu par
h ästa r och ett par stutar- vilka hänill är tillr,'ickl iga, och besås ärligen all jorden med
1-;'1g . korn, hawe, iirto r och bönor.
En dela\· ,ingen, Angahagen kallad. samt
( ;räslvckan är t,im ligen bördiga och hestfa av
de ls h:trd-, dels madvall av Ek och all slags
<urskog IJe,·äxt. Uti Säclesvången är rnest
, karp hårdvall, ,·an1ti befinnes mindre och
,tiirre stenhallar och ijnngbackar som ej
h östas utan nyttjas till bete för kreatun·n och
är med skog samt b uskar bcvuxua, ,·ilka byam iinnen efter gammal delning o ch hävd, var
11ch e-n till :;itt rusthålls h e mman n yttjar. D e

:u,

öniga utängar är mycket svaga till höhol, och
best:1 mest ,n· mager ljung- och m ossbel upe n
dels skarp hård- och dels sidd tuvig mach·all
med kärr pä flera st~llen, samt i>verallt nog
skoglupna av ek, bok, al och videbu skar sam t
bärris och ene. \·ilka således giva ganska ringa
höbol och mycke t arbete vid iHhöstning i anseende till flera stora så kallade b lötar s0111
härjämte några skarpa skogskullar befinn es.
F\ilad eller betesmark har denna by samfall1
med flera närgränsande byar, vilken eijcst är
mager utan skog av r inga förmånligllt't. En
skogstrakt har hyn österut västra o ch i>stra
l .uncl kallad , s0111 hestår a\· tiimligen gro\·
bok, ek och bj örkskog m ed ene , vilken hymännen n vuja rnr siu stycke efter i)\·erensk011111wlse och gamm al hävd, därav bränsle
till l111shehov kan hämtas, v,1rvid lihiil u1s1ämpli11g rnåsLc sökas.
Fiske har b )•n (j eller någon fis ell er rnnn,
icke heller n ågon h iimbla gård, h,1rn eller
harnstäl le som kan i Conficlcra1i011 tjiina .
Byrnånnens niiring och utkomst bes1.'tr förn,imligast uti åkerbrnkets skötsel, det de mecl
siirde les llit och noggranhet iakttaga, men
kunna clock icke n ågon span nmål sälja. utan
i dess ställt> själl·a ofta bchönt köpa ifrån
andr·a orter. Ni\.gra kor, o xar och ungnöt kunna va1je åbo p å sitt hemman uppföda ertcr
vanlighet, och diirav årligen några föryttra,
j ämte någon ylle- och linnc\ävnacl av hemrnan,xen änclcm ateria; Lill skatters och utlagors
betalande använda. Någon tonjord har ock
byn på fåladen. samt bränsle av björk och al i
deras v[mgabackar ocb beten, varav de litet

B,b,ggelsen i Ram111s1ö by
frirP genomfömndel av

Laga skiftet år 1826.
Teckning ejler laga skif!rsl;rirtr111, Konmmnarkivet i
Bri11ad bibliotek.)
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förvura till Tore kov by och socken. Dock
,n,\ste de mäst alla å r lega tor\skiin l lita\·
a ndra bvar däromkring.

Redogörelsen är intressant eftersom elen iir
ett av få exempel på en ekonomisk-topografisk b es krivning av en Bjäre -by i slute t a,·
1 700-ta leL Åkerarealen är visserligen liten ,
men skörden sl;°ir s:1llan fel, delar ,ff inägoånge n iir ''bördiga", m e dan and ra delar iir
m agra och mnyt ~jas till bete. Vi dare är det
intressant a tt fä \'crifierat att oxar, kor och
ungnöt föddes upp för att senare säljas. CLm a rke n används till bete och delas med
andra byar. Skildringen a,· u tmarkens topografi ~ir unik i så m åt to, att ,-egetationem
utseende p å "utängen" och den samfällda
betesmarken sällan har bli\'i t beskrivna.
På 13järehalvön \'arieradc antalet hem111au
per by ganska mycket. och som ett exempel
omfattade Salomonhögs hy år I 785 uio h e mman som brukades av tjugo bönder, hemman 5-6 och 8-9 hade två iuhysesboende
resp ektive fyra gatehus. Antal boe nde i lw11
\-ar sammanlagt 123 personer. \ ifedan e n
annan typisk Bjiire-by, Rammsjö, bestod a,·
fem hemman, dår vatje hemm a n vanligen
had e flera brukare. Gårdarna var sammanbvggda och enligt ett protokoll, so m nppriittades i samband med laga skiftet 1831,
besrod b<"byggelsen a\' samman lagt e tt fvrtiotal "stugobyggnacler och ladug{trdsh11s", samt
några hrygghus och skYaltJ;xarnar. 4 1

Bygemenskap
Byn utgjorde i ,·iss 111:m en kollekri, etilwt,
ctir h r stårnman ledd av ålde rm a 1111en bestämde, ofta enligt d e n lokala sed\',merätten,
uiir byns bönder ku11dc p :tbörja eller skulle
ha genomfört ,issa göromäl. Exern peh·is
skulle alla inägor ,·ara inhägnade till ett Yisst.
gemensamt b estämt da l111n, diir rnrje bonde
S\'a rade for hägnaden a,· sina ägor. och man
fic k inte släppa ut sina kreatur p å bete på
stubben eller iingarna, förr;in alla hade avslutat sin slå tter.
Må nga om intf' alla Bjäre-bya r hade ett
hyahorn och b:·ns handlingar, räkenskaper,
kartor m ed mera, fön-a rades i elt byaskrin

hos åldermannen. Det ålåg också ålderm ann en att se efter o m del behövde göras något
i byn , till e xempel om n å gon gärdsgård behövd e underhållas , om vägarna ,·ar farbara
Yinrenid och så vidare.
Vad elen e nskilde bonden ino m en h y fick
elle r snarare inre fick göra reglerad es först
genom sech-an erät t och sedan genom de föreskriftf'r som man hade kommit ö,-erens om
i Bjäre h~irads hyordn ing {u- 1594. :Vlen cleL
\'ar in te alls ovanligt att de e nskilda byarna
hade e g na byorclningar, där sam a rbe tsformerna i just elen byn reglerad es. Som exempel på såd ana lokala ö,Trenskommelser kan
nämnas 1748 års byorclning i Engcl bäcks by,
som återges i sin h e lhet nedan, Salomonhögs
byordning från 1768 o ch Kille bäcks torps
o rd ningss tadga från å r I 779. •"
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Hymdrzing i Erzgelbäclu by
I l}er ransJesu Christi välsignade 11an111
Ar l 748 den 16:de ma:· blefro \-i u ncl e n ecknade B\a111:in uti Bjärehära d, Crefrie socken
och Engdh;icks bY lorord nadc a tt sarnrn,rnrr:ida o ch med h,·arandra öh-erlägga h11r11luncb ,dnge n oss nahoer em ellan bör fredas ,
efter fredesdagens ing[u ,g h\'a rie ,\ lir, b åde
till åker och :ingar så ,·ähl so m och alla inh:ignade hagar och lyc kor höra nde u nck r hye n
E ngelsbä ck. so m och huruluncla so 111 hållas
skall nwd det på ll\a1·s och ens engstrcke
uppn1xna triin 0 111 n ago11 an nan utom siclfra
ega ren 1ill ii11ge11 thc samma fä ller och hugger sig till n ~·tta och gagn, hva rvid cgarc11
som l'tt sli kt trä e lle r bus ke i m å nga å hr till
backas som fre da t och kring{11. på det an han
111:1ste hafra nagot lytet s~nfoil till e ld e brand ,
so,n och g iärd cs gårdarne \·id m a kt hållande
alt n1ys{\1tia, pa egna ägor får y{irfvat altscl och
eniedan hit imill, har gat tiimcligen slät o ch
oh·c ka till, så ,·äh] nwcl ofred af kreaturen på
annans j11gar och åkraL som och mcd huggand e, fälla11 cle oc h a nnat rn Phra. sådant,
baclt· i sielfra 11·å11gen so m och a nnors1:icles i
lyckor och hagar. strand ki ;irren och cnet p,t
fälaclsrnarke n onödiga fallande och n ppöclande. so m a llena bör rn·llias till gi:ird es g,hclar11;1s \"id mak! hall,mclc efter gafta rs Upfallancle , oc h ingalunda till ni\got a nnat onödigt
\·(irk i synnerh et. ar bruka till clckbrand eller
ln ä n1te\·e clh , hvilke t i lll:u1ga utgifn c och
redan för 111 kungio rtde förord ninga r si11·ä hl
ifdn Statscontore t i Ch r istia n stad, so n, och
af l,err Bel,tllnings,na,,,w n och C ro n obetie n-
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te rna i orten strängeligen ~r förbindet, ty
Således reglerade Engclbiicks byaorclning
hafl·a vi alla samtliga till fore kornmandc a faL
\·ad som hyarnännen hade au rätta sig cftc1
slikt olaglit ofreds hållancic såvähl i dctt lörra
för au samarbetet i byn skulle fungera til l,om stnare sammanträclcL och öfrert ns komfredsställande.
Exempel på sådana bestän1mf·t hmu häda n efter för h {d las sbll, först
lser,
som
nämndes
i hvaordningcn. \·ar
m
e
med lösa krtatur som finnas i w:mgn1 på e ng.1rna ut a n ,·ad.I. hilladc el le r kiur.idt p~
n1cl sou1 hände om n ågon högg träd, ene.mnans grund , eller af ,·a nan och O\'a11a i11buskar eller ris pt! annans mark, och hur
,pringa, ägaren till dem ,ille hem Lhet och
mycket jgarcn fick bö ta om grisarna int e
1·,1r;1 m å, blifra a nsedd o ch plikta efter det
ringades eller 0111 lösa kreatur befann sig p,'i
kir nedan före ut satta 1·ite p,\ lwart kreatur.
grannellS in ägor "sedan giänlesgårdarna äro
Om n{1gon skulle finnas so111 Vt't och ser sina
nabos kreatur ,·,u a in11e och dem på något
täpta". Man kan konstatera att byorclninge n
,:irr ur hoelpn t> llcr dcrme d förtiges, byen
egentligen hara tar npp ett begr{insat antal
oyittrrligt. på det att slikt missbruk ej rn ,'.t
g em ensamma förhål lningsre gle r so m alb
, trarfad blifra . den s;1me µlickta med h o nom
måste r~itta sig efter. Hur g,\nkns övriga görosom kreaturet äger uran anseende till persorn{tl
skulle utföras berodde däremot på clc11
nen . Sammaledes vare och nwd h o nom som
n:·t cles nabo hafva hugget något tr:i e lle r
enskilde bondens initiati\fönnåga. Men hela
hllskt' pii. annans grund, och clcr med fö rtigt'r
hyns \'älfärd \·ar beroe nde av e n god sanunana licktc äfrcn ,·ä h ! med honom sorn skadan
hållning och au alla kände gemenskap.
gripiclt ha frer, rhe mede l son t h är på såd an t
s;irr inflyta skall vara IJ,-amä nncn samtcl iga
Vångafred
till hiirig på hrncl sätt de kunna finna dem
elen samma vara nyttigast at am·ånda p ,1 del
Före skifte nas genomförande \·ar Yå ngens
ll\'ar och en m,i. hafra så m ycket större flin
inägornark inhågnad tör att kreatu ren inte
och o msorg at förvara dem sig en1ellan deu
skulle kunna ta sig in på åker o ch ång, migo t
eclla friden , och icke s.1 ,·{1nla liist ltantna
som benämndes vångafrccl:1" Hägnaden utb,icl e äkrar och t'ngar so m tills skiedt. både
gjordes av ge mensa m ma g~irdsgårdar, d~ir
pa ett och annat sä tt. lnilkct ingalunda lärer
ku11na n {1gon man till någon upbygge lse och
ya1jc boude hade sin del au underhålla.
för bättring, utan fristmera till iidefaggelsc>
Risken fa nns att någon inte underhöll sin
och förd.rring. Föli cr altså taxan huru mvckgårclsgård ordentligt, Yilkct kunde leda till
et hY,trl kreat11r skall i gienom kosta. ,'ifrcn
nch hurnr myckcL den plickta skall som fdn
möte 111.an lag-a förfall utt' blifver 1wmbl.
Plicktc
2 skilling
l mo Om någo n från gate möte ttteblifer
'1 skilling
2do Om bys man e ller den som budet tttginir han,·r icke ko rnrncr i räLtcn twlh
8skilli1w
:1die TTn·rn som inte ringer sina svin på bvens tillsiige lst' och det så snart SlH)('n är afg-c'mgcn
"'
}(i skilling
Om någon finnes hugga täppc eller annat rYs p,1 ann ans ii11gsst;·ckt' plickt,11'
Ide
jtc
J(i skilling·
Elwem btfillllt:'S wta en annan huggit p:i. sin nabos f'ng. och thn m e d förtiger
lite
Den som be[innes hugga em-vs om e fter h östen clk r annmvd ti ll att briinna eller
24 skilling·
bruka i o n ödiga måhe plickra
7cle Dctt så kallade freare kärret som äger lika rätt med bokcskougar på skatte hemman,
allPn a för fh-gsands dampningens skull. så och den a ndra hdinteliga rys marken e mel1 clr
lan h,1garne och t,·å möllo rnc dcr som på något af de st ill en hugger rill skada plickta r
1 dr
Om någon fördröj er m ed honorn plicktar
När , ångcfrccl blifrer a r,\ klenna111w11 tillsagd otkutlig-en på ga tumöte den som d i\ inw
fitll ko111ligrn täpper sina gärclesgarda r förs1·arligt till en de n ±ördagd tid. them samme
18 ski lling
p.lickwr
Om någon fim1es bna sina kreatur af d ragarnc e ller ock an11,1t ha n lösa uri 1·,h1gen
SP<Lm g-iärdcsgårdarne ä ro täpta förs1·arlige p :1sina egna engstYckcn d ock med vakt
där finner plickta
I It(' Dit bcrgningen ,kier om efte rhös1 e11 att inge n då mä tiura eller l;ingsla något kreat11r
på andras ängstycke utan på sina egna lllCn den som derrned bitr:icles plicktar
16 skilling
för l par häster och för e tt par krt'atur
8 skilling
för I ko, for en kalf och l par bocbr
-l- skilli11g
Cör I får och for l s,~n

att kreatur bröt sig in i vången. Gärdsgårdarna på Bjärehah·ön varierade i utförande
och bestod mestadels a\" srengärden eller
risgärdcn. I Salomonhög-s by hade bönderna
år 1708 sammanlagt 3 096 fot (1 fot är 2,97
dm) gärden att. underhålla, varav 1 738 fot
\"ar risgärden och resten stengärden . Tiippe
till gärdena, i synnerhet ene, fanns på utmarken. I Glimminge by bestod inhägnaden
samma år av 4 000 fot stengärden och 600
fot risgärden. I byn Varan besrod alla hägnader av stengärden, av ,·ilka 1 922 fot Yar försedda med ris ovanpå och 836 fot var utan
ris. I .Killebäckstorp satte man risgärden runt
vången efter sådd.
Bestämmelser angående vångafred reglcracles i hvordningarna. och bönder. som inte
föijcle r;glerna fick böta. I Angclsbäcks byordning från år 1748 st,°ir det, att "när· v:mgafred blir tillsagd av åldermannen så pliktar
den som inte fullkomligt täpper sina giirdesgårdar ordentligt med 18 skilling och om
någons kreatur betar i vången niir dngafred
råder pliktar vederbörande 16 skilling". I
paragraf 6 i Salomonhögs byorclning från år
1768 bestämdes att. Valborgsmässodagen cle11
första maj skall alla gärdsgårdar \"ara fredade
och den som inte på utsatt tid har fredat skall
böta 8 skilling. I paragraf 12 står det alt när
vångarna skall uppgivas bör del ske på ett
sådant sätt att alla kan släppa in sina kreatur
samtidigt.

Bynsma.rker
På Bjärehalvön liksom i övriga Skåne ,·ar
byns mark inclelacl i inägor och ntrnark. In-ägorna bestod av åker och äng, som var inhägnade, medan utmarken utgjorde gemensam betesmark. Inägorna var indelade i ett
eller flera område n , elen så kallade v:mgen.
Varje vång var indelad i flera :1kerfalt eller
fall, och va1:je fa.11 var i sin tur uppdelat i ett
stortantal långsmala åkerstycken eller tegar.
Va1:je gård hade sina speciella tegar inom
varje fall. Tillgången på utmark i risbygden
gjorde att bete på inägomarken i stort sell
,-ar överf1ödigt. 44
Inägorna låg samlade i en vång, där (1kern
kunde besås årligen, så kallat ensäc!esbruk.
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I Kristianstads län omfattade ensädesbrnket
under I 700-talct förutom Bjäre härad alla
härader utom de tre sydligaste. En förutsä ttning för detta in teusi\·a utnyttjande av åkermarken ,·ar en stor boskapshesäuning, så att
tillräckligt med gödsel knnde prnduceras.
Dessutom var tången en vi kti g resurs, som
utnyt0acles for an förbättra jordens struktur
och näringsstatus.
Inägovången som tillhörde Drängstorps
by i Västra Karups socken omfattade 17 fall ,
a\" ,ilka sju utgjordes av ftker och tio av ängsmark. Akern l;esåddes årligen (ensädesbruk).
Ängsfa.llen i sydöstra delen gr~insade mot Ka!f:
hagen samt västra och östra Lund.
I Öl'l"iga Skåne praktiserade man tvåsäclesellcr t.resädesbruk. Tv:1sädesbyn hade ofta tv:1
\'ångar, Yilka växeh·is besåddes och fick ligga
i träda. Pit de tegar som gödslades odlades
korn och råg, på ogöclslade skiften havre och
bo\·ete. Tvåsädesbruk tillämpades framför
allt på de sandiga jordarna söder on1 Vombsjön. I släubygden måste en del av inägomarken årligen utnyt~jas för bete. Byarna hade
chirför tre ungefärj~imstora vångar, som besåddes två år och låg i träda det tredje året
och då utnyttjades som b etesmark. Den normala v~ixtfö!jrlen i denna treåriga ci rkulation
var kornl"ång, rågvång och trädesvång. 1:,
Angsmarken låg iuspr~ingd i varje vång
och ofta fanns det också en särskild ängsdng, vilke n alltid inhägnades, som skydd
mot kreaturen . Hö skördades, forntom på
in~igoängarna, ofta också på mer eller mindre betesskyddadc ytor på utmarken. D e
ängar som slå ttrades kunde vara av tre typer,
nämligen tr~idben1xen äng eller skor.tskog,
fukt- eller sidvallsäng och trädlös frisk- eller
torräng. Före enskiftets genomförande kunde ängsmarkerna, l iksom å kern , ligga utspridda i en angränsande socken, och bönderna fick ibland slå ängshö långt borta fr{m
sina gårdar, eu arbete som kunde börja
klockan tre på rJlorgonen. 16 Slåttern försiggick avse\·ärt senare än vad som är brukligt i
dagens \·alloclling. Höskörden ägde rnm under sena re hälften ,l\-_juli samt i h ela augusti.
Det n yslagna gräset räfsades ihop a,· kvinnorna och lades i långa strängar, cliir det fick
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Utmarken

- ,Itorka. Redan efter någon dag vändes det
:11ed r~ifsorna för a tt sedan sättas i h östacka r
:?,r fo rtsatt torkniug. H öfön gen lades direkt
:Ja ma r ken och höstacke n i imna des med
.'tl,an för att underhitta regnvattn e ts aHin-:ini. I regel kördes höet hem till gårdsladan
,.i lort det hade to rkat.

1700-talets skånska landskap ,·ar ännu ett
utpräglat hetes- och slå nerla nclskap, d är utmarken , fäladen , utgjorde den geme nsamma
betesmarken. Frå n tidig m edeltid li ~iwlacle
k u nge n en p ri n cipiell räu till utmarkerna,
men hö11clern.:i fick utnytlja d e m som allrn ~in-
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I lalla11dsåsen, .1ydväst om A.!IPliiiJ,. tillhiirc/f Salo111011hög m"jxkt ivl' Grevi,, bya,: l'r1 kartan. 11jJ/m1iill
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ningar. Men enligt Gadd (2000) var i hö1jan
av 1700-talet i princip alla utmarker i Götaland och Svealand uppdelade mellan olika
samlällighete1~ diir bönderna i en socken fick
utn ytt_ja sockenallmänningen och bönde rna
i en by hade e nsamrätt till byallmänningen.
De obesuttna hade inte samma formel la rätt
att utnyttja byns gemensamma ntmark, m e n
i praktiken fick de anv~incla vissa delar a\' allmänningens rcsnrser.
P;1 Bjäre hah·ön fanns många betesallmänningar kvar, ända tills de delades upp i samband med skiftenas genomförande. Så hade
exempel\'is byarna Slammarp, Viarp och Ranarp i Förslövs socken en gemensam utmark,
liksom hemmanen i byarna Kilkröcl, Skeadal,
Norrlycke och Slotlel i Gre\·ie. ,\ndra byar
kunde ha gemensam utmark på Hallandsåsen_-17 \lär skiflcsreformerna genomfördes
under första häl ften av 1800-talet, \'ar hemmansägarna i slättbygde n angelägna att [å
sig tilldelade mosskiften uppe på åsen . Sålunda h ade exempelvis G1·evie reSpektive
Salotnonhög b)'allrnänningar sydväst om Attcköp, vilka for<lelacles p å h e mmanen i samband med laga skiftet. Området dominerades av tor\'mossar, och de flesta aY dessa mossar har utnytDats i folkhushåll e t. Torven Yar
nämligen en viktig resurs och am·ändcs framför allt till bränsle, särskil t i slättbygden där
tillgången på \Tel var cl,'\lig. Ylen Lor\'eJ J an,·~imles också sornjordforbättringsmeclel och
som strö i ladugården. Förutom torvmossar
bestod vegetationen p:1 dessa två byallrnännin gar a\· kärr, fukt- och ljunghe clar samt
faladsmark. Under slutet av 1800- och bö1jau
av 1900-taleL planterades stora delar av området. företrädesvis med granskog.

Tvist mn utnyttjandet av Grevie sochenallmänning

Ar

l 745 uppkom en allva rlig tvist om hur
sockenallmänningen skulle brukas i Grevic
socken , och eftersom berörda paner intt>
kunde komma överens hänsköts tvistemålet
till tingsrätten i Båstad. Orsaken till denna
osämja var att några av byarna hade, genom
att s~itta up p en gärdsgård, •·wellat skilja och
awdela" sin fälaclsmark "från öfwriga hem40

mans fälad". \:Ian var orolig for au boskapen
irlle längre k1111de ströva fritt o mkring och
att ek byar. som hade satt upp gärdsgården,
skulle kapa åt sig en för stor del av b etesmarken, då betesdrih \'ar en viktig ingrediens i
bonclefamilj ens försö1:jning. Tingsr~ittens
dom åte rges i sin helhet, då elen återspeglar
elen tidens siitt att uttrycka sig nch hur man
löste konll ikter. Rätten fastslår följande
dom.

_ :-=-2.lunda

Riäras h ä rades T ings Rji tts domstol,
hållen wed allmänna wintcr tinget i
Båstad d. 2 i\fanii 1745

- .:::)3.r.1

Sedan Härads Räuen le mnat partenw then,
urnler thette- 11t1111m er före hafrk sak till
stimcl, ar tils idag- lllt'cl h\\'aranclra samtal om
\\'änlig fön-ning-: före tog-s thetta mål, då parte r ne sig instäl te, och gåfao till kjiinn a at tlre
i öli,·ern·äg~nde wgit hwacl h;iracls R;ittcn
1hcm fön-•stiilr. ocli ar rh c: 1111 woro sins emellan före nade. För gihvandc in Dupplo före11 i11g-. liwilke n 11pliistes af inne h[tll. som föl_j n . Seclan e111ellan nt>clannemdc Byars o ch
hemmansåboe r i Grcfwie socken twist och
rättegång sig uprest, angåen de 11ytya11dc1. af
thnas sarnfölte och ocle lre fälads mark. som
Engelb:ick,. Öliifs. Killebäckstorps, Wasalts
och Siegeltorps åbocr, genom en 1x1 s;.irn111 a
Eilads mark upsatr g iiirdesgårcl "·t'lal skillja
och afivdela rr;.11 de iifariga hemm an s fälad
hwarfor rhe och hlt'fwir afIIolarps, Grcl\,·ie.
Kroks101ps, Böske torps åbocr, samt några i
Salonum lr iig o ch Si11arp . _j('imte en man af
Böske lagligen stämda och tilltalte , hanva ,·i
till bibehjlla nde aCgod gra11sämja oss emellan samt unch,·ika11<le af Ränegång och delning bekosta om sam ma upkomna twist u11ckr rättegången träffat följarnle fö re ning:
1" att samma giiirclesg,°tn l som tager sin begynnelse wid Engclbäcks lycka, och striicker
sig östan rnmosse till Ki llebäckstorp lycka
gi;irde skall blifo·a 11u och framgent bestående 1111cler följande wilkor ncmbligen
l" a u Ölöfä, Wasa!Ls och Siegeltorps sa111Leliga hcmmansåboer, tillika rnerl hemmanen
no 2. '.\ 6, 8, 9, 12, I 'I, 19 och 20 i Engclsbäck
skola hafwa ständigt m11lbcte hela sommaren
ig,· nom 11ti rlen falarlsmark, som p,l wiistra
sidan om samma giärclcsgårcl emot stra11de11
är belägen, för all theras boskap, h ästar. swin,
läår, och gia,1s som tbe vid sina h emman upföda eller liga, 111e11 theremot icke h a hva frihet lof eller tillstånd. al utan samm,1 gierdesgård på östra sidan. - e ll er the så kallade
lx1ckemarke11 sliippa något enda kreatur.
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:: Samahmda skola hernmanen No I Lilla
~:-,e. -"o :'i Örjansgård, :\'o I O Gud mun Kle-::ents. :--Jo Il , 18, 21ocl12'.;! hmwebacke, l':o
: - \1·a11 gagård samt \lo 14 och 15 Riclclarc.:-.:crden i Engelbäcks by. och alla hemmanen
. H .1 l,1rps och Ki llebäckstorp mista ständigt
.:tlbere for ha!hl'a delen af deras kreatur uti
-i1m a instiingcla wästra fäladsmark, men för
- cira halhl'a delen ntoni cllci· östan lör sani:-:;a in hägna d på cle11 så kallade hackemar,en. lnrnrwicl är öliverenskornmit och fas t-:.ilr. au clraghhästar och stutar. samt kor
,;.,.,1a beräknas för halhva d elen (förf. anm:
::-e 111,dhara ord) sarnt föl, ungfän acl, får,
-;,in och giiiss för andra delen, och at hwar
-<h en ar dessa hemmans åboer haliver hwil·.n. ,Il släppa sannnan halfaa del på hwilke11::.,r,1 fälad honom behagar och äf,en at umsa
:n när h,111 så nåcligt finner men ingalunda
:-'..':.hm frihet, a l p.°1 nåw)llthera faladsmarken
.:-1.'ip pa flera eller andra kreatur än the som
~ ,ziipes under lm·arje forte eller halfni11g.
-,, alla de öfriga i twistemålt't deltagande
-m man e n n e mligcn Grefo·ie , Krokstorp,
3 · ,ketorp. Biiske, Salomonhög och Sinarp
-;.o!a ni1tta mulbet.e för alla sina kreatur på
· .ickmar kcn och thcm, 1uan rhcn 1111 inhäg:-..1<le f'iilaclcn tlteras hemman tillhörige ut::..trker, sa mt icke blir något intrång p å sam:na. fä lad ar flcrc kreatur fr{rn fiirbe rönle
'":-andbyar, ;in frammanför e på siitt i1r men
-.~nlle en cll,ci- annan gång n:'.1got krcat1tr af
:en händelse komma på 11{1gontlte ra fäladen .
- ,m icke höre till then socken, 1h:ir wara biir,
:,3 tillsägas ~garcn at genast bort.taga! eller
:>eh undergå samma plikt therför, smn hade
ai ,1kcr eller iingawången den inslä pt.
::·'·' iir likaledes öfrercnskomm it och beslu:.11. <1f sarntcliga hemmans åboerne i Kill e:,L btorp , Engclsbäck. o ch Holarp, skola
-,~da nc-fter, som till törne, hugga e11ris p å
· ,tra f;iladen eller backcmarken till giärdes~-.trds stengsel, san1t wan liga andra torhvor. ej
,ller tillåtas at hugga d ersriides annan furu,;,.c,g eller riskrnfr.
·, Ölöfs, Wasalts ocb lngeltorps åboer skola
:cke taga enris, eller annat bränsle p å thcnna
- qra fälad.
4' Skall war och en bv. ( ller hemmans å bo i
Klll t> häckstorp, Ö!öf,' Engelsbäck, Wasalt,
!!1\;(('btorp och Hohrp, utan någons kJande1
eller at;.il få behålla the nu innehafwancle och
u pfrc darle skogskienen , samt an nat ris
:1,gge, dock så a t icke IIolarp något ltugga få
:no1i1 h ägn aden i wästra falacl eller the andra
i Ho la rp kiärr.
'>" Och somje111\\~il någåon twist förekon1~
:11i1 om t(111gtagande och n yttjande af hem·nans tlhoerne uti Holarp. Kroksto rp. 13iiske,

Böskc 1orp, Sa ln1onhög och Sinarp, sil ha.fwa
Holarps hyemiin, sig med Engelsbäck. O löf
och Killebeckstorp sålunda förenat. at d e
sarnteligc [1b oer i Holarp skola årlige n fä
hemta tingo fam b hs Tcme (tillsamman), JO
!as ,,je! Öliifs st.rand. 10 !as \\jcl Engelsb:ic ks
och femb ]as wjd K.illcbeckstorp. i e,·n (,·id
\'atlnct) å boe rnc i Krokslorp, fliisketo rp.
Böske. Salomonh ög och Sinarp, som iifo·en
p åstäclt få tag a t,'in g wijd thes e upne mdt>
s trände r, willa åhoerne uti förenande byar
det icke tillå ta, Iller! mindre thc blifwa thär
rill lagligen cliimde. I anseende till en inn erhahv;rncl e Biär c Härads forno Tingsrätt. s,1
kallade tingswittne af cl. 11 lt>h. 1673. lnvilkcr
förnwnar o fwan skrefne Skog·shoar och torpare så\\';i! kiörscll till stranden. som fäl ads
gång. som ltiirstäclcs arnn/irkes, pi, rlet ingen
u ti sin Jönnenta rättighet dertill 111[1 gen o m
thenn a förening förnär skie.
6' Är öhve rcnskommit. att Holarpebo er,
so m således Cåclt del, uti ingågnade wäs tn'
eller stranclfaladen, skola nprätta och nnclcrh ålla ett led på gi:irclesgånkn till sin och de
andra iifwerboantt' ar Enge lsl>:ick, kreatur
drifo·andc uti och ifrån hägnadt'1t. h\\·il kc t
led skall stå cler 11u kiittcn ä r, och thcremot
;iro Holarpsbocr fri fran anlagde nya gicrclc-sgården Hncle rhålla11de.
Att thenn c förening p,1 sätt oclt hwilken
som före skrifwi t iir ohro u sli gcn h ållas skall.
till för hincl a 1·i os med wåra namn och hotniirkens und ersättjande. och dt't ,,jd 10 RC
jämte ,,·iw för den som deremot hrvter med
anh å llan u t Ilen krono flefallning., 1u:mnen
Siare och herr Rtegemcnts skrifo·arcn Barfoth
sorn ,·arit fororc h 1ade at f1Kr onans och Regements w:ignar giiira melitic och indelnings
böclernc 11jrl t.h en upkomn a rättegäng ämbets bistånd tillika mc>d he rskap fullm:'i ktigcrne , wille thenna lörenillg, hwarcflcr 1,j
trenne likalyd an de exemplar upprättat, med
r.heras u nder skrift bekräfta, ]l\\·arefter åt war
anliålles om \\·älbome h err Iläraclshö fdinge ns och lof ting-sräu ens sradsfastelse.
Båstad d. 2 1\llani 174:i. På egne och wåra
gr:rnnas wägnar efter foronln a nclc inför lof
Tingsr:itren. NN. ''

0

Ti11gsrätren fastställde hur den tidigare samfälligheten skulle fördelas p å de olika Greviebyarna, så att var och en fick sin bestämda
be tesm ark ( m u lbe te ). I\'is ten gällde ocksft
Lå ngtäkt (paragraf S), varvid rätt.en fastslog
att bönderna i byn Håla rp årligen fick hämta tio lass tång i Öllö\'sstrand respektive Engelsbäck och fem lass vi d Killebäckst.orps
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dngii,ja. Den som bröt mot rättens dom fick
hetala ett vite p,1 tio riks<lalcr.
Tingsrällens dom är också ell utslag för
begynnande uppdelning av be tesallmänningarna, som exempelvis för Gt-cvie bys d el
fortsätter och formaliseras genom storskifte
av utmarken å r1823 och laga skifte 18:"i4. Byn
Killebäckstorp, som genom domen 1745 fick
sig tilldelad betesmark på b,'tda sidor om den
upprättade gärclsgårclen, fortsatte uppdelningen genom att st.orskiha byns utmark år
182] . Se vidare kapitlet om skifte av u tmark.

Utmarken i Västra Karup och Hov
I Västra Karups socken brukade g,'\.rdarna
Bjäragården, Sönnertorp, H ånarp och Holmen gemensam t utmarken, liksom hela omd clet sydväst och väster orn byn Shittaröd
upp till Torekovs gräns var samfälld utmark
med grannbyarna Brödarp, Faritslöv, Påarp,
Varegårclen och Skipsbyggaregårclen.➔11
I Hovs socken utgjordes kustområdet mellan Torekov och Ho,·s hallar av t,·;1 stora allmänningar."" Här släppte bönderna 111 sina
ungdjur, kalvar. tår och gäss på bete. Gränsen
mellan de båda allmiinningarna, norra och
s0dra fäladen. den senare även kallad Yästra
skogs fälad, gick mellan ägorna tillhörande

byarna Ingclstorp och Svenstorp. Södra fäladen ,·ar en en<la stor all männing på cirka
1500 tunn la nd, som var avgränsad mot Torekeff av en giirclsgård, Flyesgärden. Ett par
kilorncter norr om Torekov gick c·n Y;ig ner
mo t stranden . Den utnyttjades för att nå
Svenstorps hamn, m en framför allt användes
elen av strandriclare som hade till uppgift au
övervaka kusten. De skulle ''flitigt och oförsummcligen berida sina distrikter". Stranclridarna skulle se till att inget smuggelgods
fördes iland samt bevaka kronans rä tt d :1 ett
fartyg hade strandat eller förlist. År 1847- 48
genomfördes laga skiftel, och först då aysattes byarnas utmarker och stranclmalar för
respekti\'e h ys behov.
Agorna tillhörande Svemtorps by bestod
av dngen, ryet och gadan. \fången var elen
o c\ladejorden kring gården, r·yet betesmark
och gaclan , som låg bort mot havet, bestod
mest av en och ljungbackar. Segeltorps byallrnäuning omfattad e en lång strandremsa,
Hovs hallar och backarna söder därom .
Strandängarna var gräsbevuxna och lämnade
under sommaren ett gott bete, Yarför byn
också tillät ungdjur från andra byar au beta
där.

He11111
:Norra (f'äfa.aen

--~:..1 1-t
:-den l

Norm Jiil/ldm od1 viistm
slwgs(tilad var två betesall1nii1111 i ngar i Hovs socken.
(Ejin ontinal av I. m,stin.
1980.)
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Hemmanet och gården
f ö r au httlla reda på beskattningen av den
,rlladejorden uppriittade kron au jo1·deböckc-r. Däri registrerades allajorclbruksfastig:1ct<:-r socke11\'is, liksom den ränta, skatt (av::-,1d), de \'ar pålagda al' kronan. Crundskat:en för ett hemman bestod av jordeboksränt,l, IH,rnlalsränta och kronotionde. Tionde,•. , temet infördes i bö1jan av I I 00-talet.·"
Tiondet inne bar i princip att en tiondel av
, kö rden skulle t.illf'öras den kyrkliga förvalt:1inge n , diir en tredjedel gick Lill prästen,
~,rästtionclet eller tertial tiondet. en till kvrkau
·,rh e n till biskopen,
I samband med beskattningen kom fas:.i:c:heterna att rnantalssättas, vilket innebar att
·:a.1:je hemman (jorclbruksfastighet) åsattes
c-n , iffen·ärde, mantabvärdet, som bestämde

storleken på räntan. Ett mantal betecknade
ursprungligen storleken pä enjordbruksegendom, som knnde forsö1ja en familj. Ett
mantal rnotSYar ade ungefär IS tnnn lancl
åker, 60 tunn land äng och lika m ycket skogsmark och sämre faladsmark. ''~ Allt eftersom
merjord odlades upp och då kunde räcka
till försö1jningen av flera fam iljer, delades
hemmanet upp på flera brukningsenhe ter
(gårdar), så kallad h e mmansklyvning . Två
eller flera bönder med separata hushåll berlrev då ege tjordbruk p å jord, som skattemässigt tj!lhörd e samma hemman , vilket
innebar att man delade på hemmanets ränta.
Ett exempel från Bjärehalvön på uppdelning
m· ett hemman på fle ra brukningsenheter iir
hemman nummer 4 i Svenstad.'~ På 1760-13

talet brukades hela hern rnanet av bouden
På hl Olsson och skattades till l / 8 mantal. Ar
1772 skedde en hemmansklyvning, då två
trn~jeclelar, vilke t motsvarade l / 12 mantal,
av det ursprungliga h emmanet, frånskiftacles. Della var möjligt efterso m en förordning hade utfärdats år 1747, sorn tillät alt
skatte- och kronohemman tick klyvas i mindn: delar under förursättning att den nya,
utbrucna hemmansdelen var tillräckligt stor
för au försörja en famqj samt att brukaren
var gift eller skulle gifta sig. Frå n dessa gårdar, p å 1/ 24 respektive 1/12 mantal, frånskildes Jnyo en h it j ord år 1821. Vad d enna
ägosplittring ledde till kommer att diskuteras
i ett senare kapitel.

Gården
Bonde ns gård bestod av llera h us. I de förra
danska landskapen var gårdens hus oli.a sammanfogade till f),ra tingo r sammanhyggda i
f)'rkan t. De långa vintrarna n·ingacle bönderna att i11r~itta srora förrådsmrymmen. Ett
exem pel på hur byggnad e rn a var uppförda
i Bj~ire är h e mmanet Veneclike, som l:1g i en
backig och stenbunden terräng på den södra sluttningen av Hallan clsåsen.:,s Hem manet, som i bö1ja11 a\" 1700-talet var rnantalssatr
till 1 3/8, be boddes och bru kades ge mensamt a,· två bröder. Den e n a hemmansdelen
(gå rden ) bestod a\" tre liingor, i den södra
längan fanns boningshus och stall, i elen väsLra längan en loge och i den norra fähus med
hölada. Ro ningslängan omfattade härbärgshus, som omgav en bålestuga med förstuga,
stall och portliclcr. I stugan, hygge! i skiftesverk (båk), fanns lergolv, spis med sko rsten
och bakugn samt fönste r i taket. Inredningen \"ar enkel med bland annat bord och
sängar i furu, f)1 ra stycken käril hyllor och e tt
skåp. 1 stallet fanns det endast utrymme för
tvä spiltor. De n Yästra längan bestod av en
"somm a rstuga" med lergolv, men 111.an loft,
och en loge med laclugolY. I elen norra längan fanns ett fähus med tio spiltor och tYå
halvdörrar som vette nt mot gårde n. En hölad a låg i anslmning till Gilrnset. Den andra
h emmansdelen var byggd på samma sät1.. De
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b åda bröderna ~igde gemensamt ett brygghus och en skvaltkvarn.

1700-talets högloftsstuga
H ögloftsstu gan e ll er det sydgötiska huset
hade en begränsad utbredni ng i södra och
syclyästra Sverige. Den ligger också till grund
fö r elen så kallade skånska längan - elen skånska bondgårdens mangårdsbyggnad. '.'-Jamne r h ögloft ko m mer av de karakteristiska
loftbodarna i t1·å våningar, härbärgshus eller
härbren. Ilärb;irgslrnsen var oftast uppförda
i skiftesverk, oeldad e och a n vändes därför
till förråds- och lagerutry1nmen för redskap,
kläder, matva ror med mera. Däremot förvarades spannmål i regel på loftet. H ärbärgshusen omgav en m elbJJliggancle ryggåsstuga,
som urspru ngligen nir en b yggnad i en
våning och utan innertak, men som sederm era ersattes av hus med innertak, då man
skaffad e sig skorsten och Y~iggfonster i stället
för att h a en r ököppuing i taket. Pi't Bjärehah·ön finns n·å välbevarade högloftsstugor
kvar nämlige n Palmagårclen, so m n u finns i
Boarp, och Hovs hembygdsgård belägen i
byn Ä.ngalag/•''Stugan" utgjorde boningshus
efterso m det. var det enda utrymme t som var
förse ll med en eldstad för ma tlagn ing, bakning och uppvärmning. jfat lagades på den
öppna härden i k;ir! , som stod på en trefot
eller hängde i en keclj a . Om vintern åt och
sov alla medlemmar i hush ållet i detta, mer
eller mindre n ödtorftigt uppvärmda rum.
Bäukar och sängar var anting·en våggfasta
eller stod långs väggarna. Elden gav både ]jus
och värme och kriug elen samlades gårde ns
folk för a tt på hällarna utföra olika slags
görnmål. Män nen gjorde enklare träarbeten
och b 'innorna spa nn ull eller ägnade sig åt
syslöjd.
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Skånegården och hur den byggdes
Aven om korsvirke och skifteS\'erk var elen
dominerande byggnadstcknike n på 13iircha h·ön, så fanns det andra byggnadssätt. På
en gård i Fogclarp \"ar ,·äggarna till boningshuset i skiftes,-crk, medan fl e rtalet av uthusen h ade byggts i hah·bålc. Byggnadssättet
hah'båle känneteck11as av att den undre vägg-
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.~:ih·an iir hyggd i skiftes\'erk och den ön-e i
._, ,rs,i1·ke ."'6
I I Iallarnra by fanns en gå rd, som hade:- en
.,:rnttimrad stuga oc h rcstt>n aY byg gnadern a
: h,11\·b{tlekonstruktion. Kuurrimrade siugor
:.rnns o ckså i V;istra Ka rups soc ke n. Palma.::.trd e n oc h H o lmagårde n hade bå da en
:. -,~loftsstuga b es tat>n cle aY ett kn u tti m ra t
,, m ingshus o ch h ä rbä rgsh us i ski fte s\'c rk.
B.tda flyuacles, Palmag:U·dt> n byggdes Ltpp i
8,,arps h e mbygd spa rk, oc h H oh11ag~1rden
::niadcs till Möllebacke n i I Iclsingborg.:,, En
· l.rn rituing a,· e n typisk skån s k gård Yisas
:·.c:·dan. C å rdc:>n , som l{tg i Scgel torps hy i
H,J,·s socke n, rnr f~-rsidig t k ring byggd. med
:.i.ng-or i skiftesverk och h a lm tak.';' Genom
:1,1rte n kom man in på elen stensalta in ner_::.,rcle n, och mi tt på gåi·den fanns e n brunn
:-:1ed sad t>ltak. P~t sam ma sida som porte n Yar
,cksa logl~ingan placerad. På b åd a sidor o m
:uge n, som ,·a r lö rsedd med två d ö rrar, fanns

Västra Langa
hus

Allrum med
farstun härd och ugn

"--....__

Östra
hus

-

!'1i11cij,sl!iss m1Pli högloft,l111s, mrd Pli 1:rggåssfllJill umgivn1 av hiirlnr11 riven lwllade hiir/;i.hgslws. [!ndnti/1
sli1r dr /iell(1m ni11gar .10111 a/1/1/iceml.1 /111 Palmngdrdm
i RomJ,.

loggoh-e n, d är man troligen tröskadt> siiden.

Å.t norr låg stalliinga n m ed ett kostall , som
n·tte mot fod e rlaclan, ett stall m ed sp ilto r
o ch en vagnspo rt. Den östra lä n gan bestod
a ,· loggoh· o ch e n logt> rnerl en hah ·dö rr u t
{1t gård e n , samt brä nnchus och bn·ggh us
me d goh· ay kullersten. D t>n södra hin gan ,
b o nin gshuset, , ·ar byggd i ski ftcs,·erk med
p an el ,ff ståe nde b rädcr. T boningslä nga n
in rymd es spiska m m a r e o c h ytt e rlig-a re en
kammare, lilla stu gan. och en lite större stuga,

/ ,il{.
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köket med bakugn oc h e n sal u nder ,·ilken
det fan n s et t k~illarutryrnm e.

Övriga byggnader som tillhörde gården
Till gården e ller byn h örde också en de l
byggn ader som n yt!jades e nskilt eller gemensam t. Sådana var skvalt- oc h hjulkYarne n ,
basLua n, br}'dest.uan och malu.orkan.

Skvaltkvarn och hju.llwarn
Bond en sö1:jde själ\' för sädesma lning för
hushålle ts behov, även om han ibland lejde
bort arbetet. Nästan va~je Bjäre-gård h ade
Lillgång till <>n sh alLharn. Detfanus o ha e n
bäck i närhete n av gården eller byn, där skvaltkvarna rna ku nde p laceras. År· 1767 fanns i
de fyra nordliga Bjärc-socknarna 145 hemman fö rdelade p å 02 byar och sarnmanlagL
178 sLyck e n shaltkvarnar, det vill säga i genomsn iLt 1,2 kvarnar per h e mman."9
I princip \'ar skvalckvarnen konstruerad på
föUande sätL, även o m det säkert fanns lokala
lösningar p å konstruktionen. fäicken, vid
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Fy-/ii11gad kringbyggd gård
Jrri11 SegPllorps by i ! lovs
sorken. (Mr, rten Sjöbtcks
m!1i11. UB, 1.und. )

Yilken kvarne n låg. slän gdes av med en fördämning a\' sten,j ord och (l·ästockar. Genom
e n höj- och s~inkbar lucka forsade vattn et in
i en neråt a,·smalnande ränna a\' bräder, som
ledde in \'attnet mot det horisontell t placcracle ,·a ttenhjulet. På d e tta satt en ,·ertikal
axel, so m dre\' elen ena a\' de båda sten arn a.
Med en h ä,·st{m.gsanordn in g o ch träkilar
kunde man än d ra den ÖHe kvarnstenens,
löparens, tryck mot den undre kYarnstene n.
liggaren. Sten arna var inbyggda i en 1;1da
som fra m till / nedtill hade e n öppning, där
m jöle t rann ut. O vanpå lådan st.od e n t.ratt i
Yilken säde n h ä lld es och i dess n e dre del
fauns en anordning, som reglerade hur fon
säden rann ner i hålet, öga t, p å den övre
stenen. Omkring krnrnen byggdes ett enkelt
Lrähus. SkvalLkvarn arna var förh ållandevis
lätta att bygga, men i gengäld hade de en
tämlige n låg malningskapacitet.';o
E n ann a n typ a v vatte ndri\'e n kvarn var
hj ul kva rne11. Den hade ett ståend e vauenl~jul som drev e n horisontell axel, ,~lken med

-

Sk11a/t/wamm i Boarp med pri11ripsliiss m1 lmon 11'11 .
(folo: MG 2001 .)
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:.._,:tlp av en utväxlingsanordning satte en ver::;;.al axel i rörelse som i sin tur drev en av
_ 1 -;1 rns 1.e narna, den så ka llade löparen. l en
_,:·kil"!1a11dling har e n b eskrivning av en sådan
·:1ö lla påträffats. Denna ovanfallsrnölla
-. id eu t~imligen obetyd lig å nedanför e n
~-.icke syctväst o m by11 Segcltorp i Hovs socken. T , å av väggarna i byggn a den var murade
,ch nedsänkta under markplanet, medan d e
,:1dra tYå väggarna bestod av träplank. Taket
·-;:,r av halm. Åns vatten, som reglerades 1ned
:en damm lucka, forsade ned i en t~imligen
:.1ng ränna av trä. Det stående vattenhjul et
--i.rn· ett likaledes stående kugghjul, b åda av
:__rä. som grep in i ett mindre, liggande kugg':jul avjärn, kallat drevet. Drevets axe l avslu·.1des med seglet, som grep in i och drev det
:,\Te kvarnhjulet, den så kallade löparen.
Jcn andra kva rnsten en låg stilla. Genom en
·.id den övre stenen fäst rist, skon, skakades
itn säd, som hälldes i en slor tratt, n ed mel:,m stenarna. Det färdig malcla mjö let rann
.:;enom en kort träränna ned i säckarna.
Hj ulkvarnar var förhå llandevis sällsynta på
3_1;i rebalvön. Den mest berömda vatten möl-

ng

lau iir Axelstorps kvarn, som varit i bruk åtminstone sedan mitten av I 600-talet. Ikrend
Srienrn köpte Varegården omkring 1740 och
övertog samma år jordbruket på Axelstorps
kungsgårcl efter sin fader. KYarnen p å Axelstorp täckte behovet av matning på de båda
gårdarna och var även en tullkvarn , det vill
såga betalade ska tt till kronan på grund a\"
a tt iigaren m alde säd åt bygd ens bönder mot
betalning. Kvarnen förfö ll, m en år· 1987 bildades en före ning som hade som m:d att
resta urera möllan och ånyu få den brukbar.';i

Principskiss av Pil hjuUmam vars konstruktion f ö1klaras i lex/en. (Teckning eflrr miginol i Garld. 2000.)
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I samband med laga skif te i Engelbäcks
by år 1838- 40 skedde en husgranskning a\'
vilken cler fr;ungår, att kronohemmane n nummer sex och sju ~igde en skattlagd kvarn.
I Sinarp byggdes år 1848 e n \'attt'nmölla
vid ett fall i bäcken. I-ljul kvarnarna hade större malningskapaciret än de mindre skval tk\'a rnama, men de krävde å andra sidan aYsev~irda
in vester in ga r i fördämningsanorctningar,
byggnader och hjulkonsLruktion. I f\.ngalagsbäcke n fanns det fin J-~julharnar.';~

Bastuan orh b1ydestuan
Linberedniug förekom i praktiskt taget va~je
by p,1 Bjäre h ah ·ön. Innan linet kunde spinnas måste d e t behandlas genom torkning
och br{1kning, \·ilket skedd e i bastuan o ch
hrydestuan . :Vlen först skulle linet (h öret)
s,'ts, oc h d etta skulle e nligt traditionen ske
den sjnuonde maj. Rt'ht'cka-dagen. Om d etta
inte gick skulle i Ya1je fa ll sådden ske pä en
dag med e tt lå ngt h innonamn, för då sknlle
lintt \'äxa bra och bli 1:111g1, enligt gamla sed,·~injor.
l\lfan skörd a de i gul111ognadsstadiet, clet
\'il] s~iga när den ntdre delen av stjälken o ch
bladen gnlnaL. Linet rvckt.es upp fö r han d och
bands i nekar, som sedan h~ingdes upp elle r
sal.les i travar. Fröna repad es a,· innan halmen
lades ut på marken fö r au rötas, \'ilket tog tre
veckor eller l~ingre al lt efter väderlek.';:,

J\är linet. rötats samla d e man ihop de t. i
handtjocka knippe n , hörahånna, fö r torkning i bastuan. När ÖHigt h östarbe tc var slut
m ·dnacle man till brydegille. Man e ldade i
ugnen, gal ten. i två till tre dygn för att få
b astuan vann, och det gjo,·des av de n sorn
iigdc hören eller den av bönderna som va r
först a tt skörda li1w t på hösten. När linet torkat fö, de m an d e t till bryd t'stuan, där det
bråkades (bröts) tills det blev fritt från skevor
och bara sjäh·a fib rerna å te rstod. Ofta arbetad e en piga o ch en pojke tillsammans, där
pc~jke n knäckte hören på en stor bröda och
pigan skavde den på t n mindre .
Byns pojkar och flickor sam lad es i brydestuan - rn a11 a rbe ta ck, pra tade, skrattade.
sjöng och hade roligt - och när hi-illcn kom
hade rnan gille under gem ytliga former. Då
linet h ack bräka ts skulle det skä kr.as, häcklas
och spinnas, Yilket i a llmänh e t skedde hemma på g;'t,·cle n.
Byggandet och konstruktione n av hastuan
och brydesl.l tan kunde ske på lite olika säu.
,·ilkc t framg,lr ,n- teckniugarna av de restaurerade byggnaderna i Förslöv och skissen a,·
hrydestuan i Faritslöv. Bastur har nog förekornrnit i de flesta byar p{t llj~irchalvön , men
flertalet är idag i dåligt skick eller raserade.
Några har resta urerats och är b e,·arade . som
i Förslöv och Driingstorp.
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'.fo /ttorka
=.n anläggning, som h ade stor betvdelse i
_-_,:nia tider va r malt.torkan , ~i,·en kallad köl-~-'>! .\fiiltni ng innebär a tt då kome t skö rda ts
,:h tröskats higgs kärnorna i vatte n under
- J. ri ll tre dagar för art börja gro. T Engels--~ck hade h em m an n um me r 5 och 14, fö r:,_1111 mangårdsbyggnad och u thuslängor, <: Il
- -, ggh us med mälla. De n m a l tto rka sorn
.:rns i Engelsbäc k har b cskriYits a,· NJ. Nils- ,n ( 1\-l!'i7). "De n utgjordes av en lite n länga,
.ni e n murad gråst.ensugn var uppsatt. P å
:: h-et stor! ett bo rd med h öga b e n och bräd•~:ncr på sid orna. Bordss ki\'an n 1r genomrracl a,· en mass;i h ål. Kornet, som sknl le
.-. ändas till fra m ställ ning aY d r icka, fick
--r,t m ä ltas, tills grodda rna h li,·i t lagom
...,;1~a. Därefter la des d el på maltborclet i e tt
- .nr lage r och ble,· torka t a\' ugne ns Yärme,
- m ,teg upp genom h ~tlcn i bordsskiY,lll".
'-:"rlan lades m alten i säckar och kördes h em
:::I g~1r<le ns brygghns, d är dricka n eller ö le t
,·g;gcles. I många h em \'ar mjö lk en brist:,ra unde r vinte rn och oftast ersaues rnj öl,c-n d a a,· dri cka . Mycke t up ps ka tta d va r
-:c kablan<lningen, \·i lken beswd av m jölk
:-pädd med d ricka.
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t,(_fT- VII{,'
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I stall och fähus
~,'ir 13jä re-bonclen var b oskapsskö tsel ett vik::p- komplement till åkerb ruk. Fönmäuning_:i1a ,·ar goda , stora al lmänn ingar so m 11t·. r~j ,1des LiIl be tesmark. I::n S\'årighe t \'ar att
,;.,__1ffa till räckli gt med ,·inte rfoder ;It de stal·..:de djure n. U nder andra hal va n av 1700:..,let får \'i en inblick i b oskapsskö lseln p å
:,·.i.rehah·ön genom den soc ke11visa beskriv-ing a\' Kristiansta d s län som gjo rdes å r
: -f)2. tl.i

I Barkå kra trivdes boskapen viil, fö r i halva
knen fa n n s go tt bete; ta lr-ikasl rnr fäkrca·:rr (nötboskap), men det fanns ocks,'\ täm.!.;t'II gott om h iistar o c h svin. T FörslöYs
- ,eken fan n s bisa mhällen på n ågra platse r
ch da i h a lmkupor. Boskap en rrivcles i lite n
-:1an beroe nde pä magert be te. H är fan ns ett
-:·närre antal fäkreatur, några svi n och hästar,
.Jg;ra får a\' skånska rasen och några gener.
: (~re,ie ~ocken rnr boskapsskötseln likanacl
-

t

Skiss av b1~wlest1u111 i F{l/i/slö11. (Ko111111 1111arl<ivrt i
Räsf[l{fs biblint,,k.)

m e d den i Förslöv. I \'äs tra Ka rup liknade
bos kapsskötscln ele n som fö r e ko m i H O\·s
socke n . m en dessutom fanns ä\'en ~juclrade
getter på ett och annat ställe . I Ho\'s socken
fa rms mest fäkrea tur och får, färre svin och
ett lite t anlal hästar, som u·ivdes gott trotS d e t
t~tmligen magra betet. I Båstad s socke n född e del magra bete t fakreatur, n{1gra får, som
var ay en bla ndras m e lla n skånska och spanska får, o ch få svin. Iloska pe n i Tore koYs
socken u tgjordes mest. a v kor, d ess11tom a\'
e n del få r a,· sYeusk och spa n s k ras. En del
S\'in löddes 11pp på Hallands Väderö mot en
b e talning på 40 daler silvermynt. Av denna
beskrirnin g kan m a n slma sig till att be te t
m estad els \'ar mage rt, att fä kreatur var Yat1ligast, m e dan h~isr, ff1r och svin var mindre
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vanliga. Intressant. är att fåren i Båstad och
Tore km· vara,· både svenskt och spanskt ur-sprung. Dessutom förekom gäss och trol igen
också höns, som dock int.e är medtagna i
1762 års beskrivning.
Oxen uppföddes för att utnytrjas både
som dragdjur och slaktcijur. TjurblYen kas-trerades före sex månaders ålder, tän~jdes till
dragare vid ungefär tre års ålder och kallades
då stut, utnyqj acles som dragoxe fdm fyra till
åtta :ns ålder, for att sedan gödas i drygt ett
år innan d e n slaktades.•i•i
Ernellenid var oxen sällan utnyttjad som
dragare p:1 iliire--gårdarna. I Kullahygden, i
Bjäre och på Kristianstaclssläuen fanns det
bara enstaka oxar under 1700--talets slut. Där-emot förekom stutar tämligen ofta bland
boskap, som förteck n ats i Bjäre-bömlcrnas
ho11ppteckningar. Det i1r diirför m~jligt att
rna11 födde upp stutar på de vidsträckta betesmarkerna för att sedan sälja dem vidare. Hästen var den vanligaste dragaren på Rjärehalvön , även om de fattiga kanske bara hade
en ko att spiinna för \'agnen.
Gårdens djur finns förtecknade i bouppteckningar, och man kan ko n statera det
e nkla fakL11111 att ju större egendomen var
desto större var djurbesättningen. För au
exemplifiera delta i för sig självklara förh:tllancle och vad e n ordinär gård hade for djurhesät:t.ningjämfört med den som fanns bos
en "inhysing" redogörs för td besiittningars

storlek i Salurnonhögs by. i\..r 1778 avled Kjersti Klemetsdotter, änka efter Sven Torkelsson, som var ägare till rusthållet nr 4, en gård
på l /6 mantal. Hon efterlämnade ett brunt
sto rned gul följa (föl ), en rödbrokig och en
svartl-uälmacl ko, en röd- och en svanbrokig
higa, en kah·, en rödbrokig stut, ett får och
en gås. Djuren betingade ett uppskattat värde av tjugoen riksdaler, vilke t motsvarade
cirka 5 proce nt av hela dödsboets värde. I
Salomonhögs by bodde också inhysemannen
Jöns ::-,J"ilsson, som avled år 1790 och efterlämnade änkan Kiersti O lsclotter. l hans bouppteckning finns en rödhjälmad ko och en röd
kviga upptagna. Dessa har värderats t.ill 10
riksdaler, medan hela hans eflerhimnade bo
uppgi ck till 22 riksdaler.
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Gårdens folh
Uppgifter frfo 1700-talcts bö1jan visar att
landsbygdens hushåll vanligen bestod av fem
till sex personer - bonden och hans hustru,
två eller tre barn och ofta en dräng elle r
piga. Ibland ingick i hushållet också någon
representant för far- och morföräldragenerationen. Man gifte sig sen t, kvi nnorna var
vanligtvis mellan 24 och 28 år gamla, medan
männens giftermålsålder ofta var n ågra år
högre än kvinnornas. l'vlan bildade n~imligcn
familj först när man kunde tillträda ett eget
jordbruk. Deua kun(ie oftast ske när den

fr/1:s~lrwrle ko rrv Lantms.
(Terkning av Gustaf
Silfversträhle, cidw
I 790. Krm .l'ta!uu/emi1m.
Foto: G. Samuelsson.)
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nor å t, men d å be hönles också hjä lp från
tillfällig arbe tskraft som torpare och inhvseshjon. Under 1700-talet hötjade man inrätta
så kallade dags,·erkstorp, d et var e tt sätt för
god s och större gårdar a tt skaffa arbetskraft.
Torparen fick ett litet styc ke jord m o t ko ntrakt, och som motprestation skulle han göra
dagsverken h os d en som h ade upplåtit j orden , van ligen på gods eller större gå rdar.
1 Bjäre-socknarna förekom denna typ av
clagsverkstorp endast i unda ntagsfall, men
de \'ar däremot förhållandevis ,·,rnliga i Östra
Karups socken.';'
För sin försö1:jning \'ar cle "obesuttu a"
mestadels beroende a,· till fälliga arbeten .
Åtmins tone under 1800-talet försi'njde sig
många arbetsföra inhyseshjon på lönearbete
i jordbruket. De ,·ar dock aldrig helå rsanställcla vid någon gård utau gjorde ch1gsverken där deras arbetskraft tillfälligt behöHlcs.
I början av 1800-talet slog sig backstugusittaren O la.Jönsson ner på S\'enstorps utmark
i H ovs socken. Förutom på ett litet jordbruk
li\'n:trele sig fam iljen pa fiske och de tillfällighetsarbeten som fanns att få. De bärgad e
hö åt bönderna och d eltog i skördearbetet
och tröskningcn.

:.. -i. re ge nerationen tr~itt ifrå n på grund m·
_- :-fall eller till följda,· ålderdom.
, .:ilomonhögs by i Gre\'ie socken bestod
..: 1-;-'i5 av nio h emm,m, som br ukades av två
· :re bönder per hemman, totalt mot,:-:mde tjugo brnk n ingsen h eter (gårdar).
-..:. :..det boende ,·ari cradc mellan hemmac.,_ men sammanlagt bodde 123 pe1
·soner
:...\TI. ,·ilket i ge nomsnitt gör 13,7 per hem_.!.n eller 6,2 p e r brukningse nh e t. I byn
,·id d enna tid inget torp, men däremot
----a g-atchusY;
-\.rhusförclelningen under 1700-tale t ,·ar
.:efär densamma som under medeltiden.
. · :men ägnade huvudde le n av sin tid till
ib ru ksarbe te, som omfattade a llt frå n
:bea1·b e tning och sådd till skörd och hö..:.:ter.
Kesor for att köpa eller sälja varor tog
: ;..,;'1 tid, liksom 11nderh å ll a,· gärdsgårdar
·h ,·ägar. Om Yintern skulle kör- och {iker-i.,kap ställas i o rdni11g fö r nästa å rs bruk.
·. ~:morna skötte inomh11sarbe te som rnat-..::1ing, bak och n·ätt, men också 1;-1ttare rn.. h usarbet e som att h~im ta nll ten , sköta
_ :ug!irden och mj ö lka. De skötte o ckså
- .-npassning och s~·sslade med S\'Slöjd. Un:er ,!,\ner och skörd hjälptes män och kvin-

~rn,

-:-well -1. Boende i Salomon.högs by år 1785.
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11/rr/odn Jnvd11ffmrf1,s JH111nge11,

., ork norr/os/ om Bösk1's/01p. (h,to:

medan dj/11'1'11 betade /Jå
19915 )

11t111ar/1en 1111dn so111111r1ff11.

Betande hästar jJå_fälad,-

J\I(;

Hur var förutsättningarna för
jordbruk?
De ~·ttrf> föruLsättninga nrn for att bedriva
.i kerbruk var inte siirskilt gyn nsamma på
B_järchah·ön. Det framgår tydligt av jordre\·:1ingsprotokoll och andra rapportn om till,1andet i Bjår e liårad, att förutsii ttningarna
för el! produklivtjorclbruk var cl{1liga. I sin
re dogörelse för hushållningen i risbygden
citerar Carnphell bland annat husesynsprow koll från 1700-takt. Huscsynsinstrumenten
tillkom då de gamla danska proYinserna ,l\'uäddes t.ill Sverige. De ,·ar underlag för 1-c\·ning och beska ttning av gårdarna och skick.1des till Krigskollegiums husesynskontor
mellan åren 1720 och I 7:"'10. I dessa protokoll
,rår följande om E'tt. antal Bjäre-byar. 69 A,1706, då Borrstorp i Hjän1,11ps socken besöktes, består byn av två gårdar, ett kornettboställe och ett utsokne frälsehemrnan 11ncte1"'-

h·dande Engeltofta säteri. Till skatt har rna11
n ågon boskap samt ibla nd n ågon sii.d till
hjiilp. Åke1jorclen, som är ganska svag. är
bchigcn i e n vång och ;'\. rligen i b ruk. Den
göcles vart ~:rUe eller 4:dc [tr och gin-r andra
eller tredje kornet under med elmåttiga ~tr.
Till rnrtdera hemmanet behöyas två par dragare. Angarna är till störsLa delen bevuxn a
med hassel, al. björk och någon ek, så att
åborna hava nödig eldbrand och ris till gärdenas täppande . På 11tmarken, som år 1ill
fälles med andra liemman, finm nödtorftigt
mulbctc .
Hushållninge11 i Barkåkra by undersöktes
,fr 1726, och man rapporterade att åkern låg
i crnädc och att säden endast räckte till hllsbehov. På ängarna fanns en del småu b uskage, som knappast förslog att underhålla

gärdesgårdarna med. Till skattern a uppföddes hästar o ch fäkrea tur samt sJides vävnad.
Vistorp i Förslövs socken h a de år 1708
åkern i ens~ide. Ängen var beväxt med hassel
och alcris . .vlulh e tet var samfällt med närbelägna byar och tämligen gott.
I Salomonhögs b y i Grevic socken !äg år
1708 åkern i två vångar och brukad es som
ensiidc. Råg, korn och havre var de viktiga
sädesslagen . .Jorclbruket behövd e f)Ta d ragare per h emman. I ängen fanns småvuxen
hassel. Utmarken var ej skogbevux.en utan
cbr fanns endast ene samt något "smått risböke" i östra d elen. Byggnadstim mer och
brännc fick köpas frän andra orter.
Från andra halvan av 1700-tale t fanns tillräckligt med uppgifte r för att upprätta ekonomisk~topografiska beskrivningar ÖYcr
Kristians tads län. Den äldsta kända socke nvis
uppställda beskrivningeJJ iir från 1762. Uppgifterna fick man in genom att sända ut frågeformulär till alla förtroendemän i hela läne t.
Dessa har sedan sammanställts i en rapport.
Ar 1767 kom en a nnan översikt, nämlige n
'' Historisk , O e konomisk och Ceographisk
Beskrifning öfrcr Christianstad Lån.,, i vilken
J.L. Gillherg redog<ir för tillståndet i Bjärebyarna men också liar e n sammanfattande
beskrivning a\' socknarna. Tillsammans ger
de en hm bilda\ fö ruts~i ttningarna förjorclbruksskötsel i liiirade t.
I Ängelholm best:'tr :tkern av vitsand: här
sås dels larsrnässo n'ig, som ger t}ärde kornet.
dels vinterråg \·a rs avkastning o ckså är fj~ircle
korn e t, meda n korn ger högst femte kornet
tillbaka. Hiir odlas också lin och humle.
I Jjiirnarps socken: r\kern best:U· aY magert
rött sandgrns och sandmylla. lVIest odlas Yårråg och korn, som goda ,'ir ger tre<lie respektive tiärde kornet. Humle o dlas så mycke t att.
d e t kan försiiUas.
Ba rkå kra so cken : Åkern Iw~r,h ,ff lera,
sandrnylla och ör. Goda år aYkastar \111tenåg,
som sås på leran, fjärde till femte ko rn e t.
Mest n yt~jas vårsåd, ct\· \·ilka råg ger Ijärde .
korn ~jätte, havre tredj e kornet. N{tgot lite
ärter, bönor och bovete- sås. Lin växer bra
och diirav tillve rkas våv till försiiljning. H urnlcodlingarna täcker ägarens behov.
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Förslövs soc ken: De flesta hemman har
svag åker och äng bestående av grusblandad
sanclmylla, p å vilken det sås ansenligt med
vinte rråg, som un der goda år avkastar fjärde
korne t. Av vårsiidcn ger rågen trecUe, korn el
fem te och havren tredje kornet. Ärter växer
bra, medan linet täcker eget behov och något
viiY till avsa! u. Humle tiic kcr behovet hos
o dlare n.
Grevie socken: Akerjord en är av samma
beskaffenhet som i Ba rkåkra socken, niimligen bestående av lera, sandmylla och grus.
Samtliga hemman har skarp eller svag åker
och äng. Lin och humle täcker eget behov
och dessut o m ger linet n ågo n väv till avsalu.
Viistra Karups socken: Åke1jorden är mage r sa ndmylla och grus samt stenig, \'ilket
gör att alla hemman i sockne n har skarp åker
och äng. Dock har Glirnrninge god åker. Här
s,'ts vinterråg so m ger· fj ärde kornet. Ärter
,iixcr bra på några ställen. Odling av lin och
humle täcker eget be hov.
I loYs socken: Ake m best.år av mager sandmylla och g rus samt ~ir stenig, \'arför alla
h emman i sockn en har skarpt och svagt utsäde och höbol. 1 sockne n sås endast \'årsäd,
r{tg ,l\ kastar tredje, korn fjärde o ch havren
högst ajät te kornet. Lin odlas till eget behov,
medan h umle in te odlas alls.
Båstad : Aker aY sai1dmylla med grus. Vinte rn°tg och korn, som odlas här, ge1· fjiirde
koniet. Odlingen av hampa och humle är
ganska liten.
Torcko,: Aker av vitsand, som resulterar i
srng och skarp åker och äng. Vårr.°tg och
korn ger trecUe kornet. Lin och humle odlas
inte.
A\' dessa r,·å rapporter kan man sluta sig
till att j o rdmånen i regel var d ålig . R[1g och
korn utgjo rde de mesr odlade s~idesslagt>n,
men avkast11i11gen var låg. f regd ga,· ,·inrerdg en stabil avkastning på fjårde till femte
kornet, m eda n korn under goda år k u nde
ge fyra til l sex g{mger msädet.. Vfö·råg och
ha\Te ga\' mestad els tre gån ger utsädet. Vete
o dlades tydligen inte. I 1767 års h eskrivning
sa mmanfattas tillståndet i Bjäre p å föijande
sätt. "BYire härad ~ir mycke t berga ktigt och
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,karpt.. Jnhyggarna har sin mesta näring af
-1öfan och oxars setancle p å som m arhe tet.
Den ska11)<1 åkerjo rden hjelpes i a llmän het
!11\"cket af tång, hwilke ns stora Jörmån inbyg.,_--;1rna lärt hetjän a sig 11taf, d rick m åste en god
'kl af Brödfödan ärligen kjöpas. ·•

Inägorna låg i tegskifte
De -\·enska byarnas å krar låg i s,1 kallat teg-:..-ifte alltsedan m edelticlen. De t innehar att
·:arje by \·ar inde lad, som i Rjäres fall, i en

d le r tYå ,·ångar (g~irden) , Yilka \'ar skilda åt
~ärclsgårdar. Va1:je vång var uppclelacl i fall,
,11111 \'l redan h ar diskuterat i samband m ed
Drängs torps by. Vuje fall var i sin tur u ppcle:ad i ett stort a ntal tegar (skiften ) . speciellt
,m gå rdarna i byn \·ar m:111ga. I hignaderua
•!>dacle en annan roll ;i.n de gör nufö rtid en.
Idag kignar man in d e b e ta nde cUuren och
..1ter stän gse l marke ra gräns me ll an områden, soni tillhör olika ~igarc. D å hägnade
:11an in de \'i1xancle g rö dorna, framför all t
::: c-llan inägorna och utmarken, d e t \'ill säga
· ,r,ökte hi nd ra djuren a tt la sig in p:1åke r
.l\

och äng. 70 Alla gå rda r h a de si n teg in o m
va1:je fall, och gårdarnas tegar var inte skilda
:1t a\· stängsel; ofta var g6"insen mellan ty,\
ege ndomar e ndast rn arkt'rad med necllag11a
mfirkesstenar. D et h iinde därför in te all tfö r
sällan att b önderna under a rbetet kom in på
grannens mark, vilke t l~iu gav up p ho\' till
osämja oc h O\·änskap mellan gran n ar. Tegsplittringen var till stor d el en följd av ,tn·srätten , l"id dödsfall kun clcjorclen delas upp
på flera ar\'tagare .
Förhållandena i Dr~ingstorp iir ett bra exempel på tegarnas fördelning i e n ~ jä rt'-b~· i
mitten av 1770-talct. Byn s inägornark var indelad i ~jutton fall , a\' Yilka ~ju utgjorde åker
och tio äng. Pe hr Pålsson h e tte ägaren till ett
skatternsth{dl på 1/i mantal. Pehr P(tlsson ,·ar
b eräuigacl till e n teg i \'arje fall. de t vill säg,1
ha sin mark 11tspridcl p :1 sj11tton o lika platser
inom hyns gr~inser.. 'ågra m· tegarna låg 11iira
gården, meda n and ra f1g långt ifrån och var
sv{ira att nå. 71
Nackd elen rnecl alht dess tega r. brukade
a\" alla hyns bönder. \'ar att allting i ston sett
m ,'iste göras sa mtidigt. \ ';111gafreckn skulle
0
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säkras, det "ill säga au alla bönder måste se
över sina gärdsgårda r till ett ,·isst datum.
Byns samtliga S\'in skull e ha rin gats inför
vå ngafred en, och åkern mås te beredas för
sådd, besås och skördas samtidigt. Alla dessa
"gemensamhetsåtaganden" m{tste ha gjort
j o rdhrnksa rbetet tungrott och tidsödande,
speciellt om man ville bearbeta flera olika
tegar på en och samma dag. En av fördela rna
rnr riskspridnin geu.i 1 Byns marker \'ar av
olika slag, de t fanns exempeh·is j on.iar som
var lerhaltiga och andra som mest bestod av
sa1 id och gn1s - ur ocllingssynpunkt förfogade
byn ö,·er bättre och sämre jordar. Ä\'en ,·äderleken Yarierar från e tt år till ett annat, och
ert år med lite nederbörd und er växtperioden innebar atl grödan på sancijor<le n t llvecklad es och avkas tade d åligt på grund aY
torkan, m edan skörden på lc1:jorclen ble,·
beryd ligt bättre. Ar med mycket regn klarade
sig grödan på elen lättclrän erad e sandjorden
bäst. Både sämre och bättre jord
ungefär
j ämnt fördelad mellan b yns gårda r, vilket
in nebar att gården hade tegar på bt1de sämre och bättre jord . Genom a lt den enskilda
gården hade åke rn utsp ridd ÖYer hyns hela
åke1-mark minirn cradcs risken for total miss\'~ixt.

,·,ir

och röjgödslingseffekt. Tack Yare höet
kunde djuren pro<lucera göd sel till åkern.
- Översilning av sidvalls- oc h fuktängar
gav en hög och uthållig produktion. Djuprotni ng i skoltskogen och översil ning a,·
ängar ,·ar cle enda metoder som kunde
garan tera en kontin uerlig hög höpro<luktion i en tid d å konstgödseln Ya r okänd
och naturgödseln ofta otillräcklig till att
h ålla ens de små åkerareal t>rna i balan s.
Det framgår tydl igt ur många äldre källor,
att icke ö,·ersilade ~ingar snabbt degenererade, då en alltför stor del av träd en och
b uska rna r<~j<les bort, något som förekom
på många håll undt>i- bylandskapets sista
1id. H öet som gavs ,It djuren gm· gödsel till
åkern. B{1da d essa system innebar au man
koncentrerade n ärings~imne na från inägornas äng till åkern.
- Insamling aY löv och anna t \·äxtrna terial
från fäladsmarkeu, tång från stranden och
göd sel från cij u ren \'ar o li ka sätt a ll fö ra
näringsämnen från utmarke n till inmarkens åker.
- Genom all utnyttja stora arealer av åker,
oc h gen om att lå1a å krarna ligga länge i
träda utnytgad e man åkrarna mer extensivt och jorden tillfördes nya närings~imnen ge no m ,·ittring.;"

1 och med att boskapen bö1jaclc st.allas under
järnåldern kunde man ockstt ta till \'ara gödseln på ett rationellt sätt, Yilket ,·ar en förutsättning för brukandet av permanenta åkrar.
Dessutom måste \'interfoder samlas in från
såväl n aturligt tr~idfria d\.tmarker som från
de av bonden hävdade ängsmarkerna. Ängen
måste ,·ara a,· en \'iss storlek och producera
en til lr·äckligt stor m~ingd h ö till Yin terfod er
för a tt åkrarna skulle kunna forsö1:jas 1necl
gödsel, "äng var åkers mode r". Ofta kompletterades gödseln med hopsamlad gödsel från
utmarken och löv eller t{mg från utmarken
respektive stra nden. Enligt Emanuelsscm har
man i Skåne u tnyttjat fyra olika sätt för att
upprätthålla å kerns näringsstatus.
- I skott~kogen/ lövängen upprän hölls produktionen genom trädens djuprotning

""-: :.:.:- jorde

-__._ .,_:ifol

"Äng var åkers moder"
l en ens~iclesby på ~järehalvön under I 700talet föreko m följande nä rin gsom sättning.
Dj uren betade under somnrn rha lvåret p å
falaclsmarken, än gen slåttrades och höet u tnyt~jades so m vin terfod er åt kr eaturen liksom eventuellt löY och hö från skottskogen.
Djuren producerade gödsel, vilkeu spreds på
jordbrnksmarken, hästar och oxar utnytgacles som drivkraft p å äkern. Genom tångtälzt
kompletterades gödslingen på åkern. Virke
till bland an nat byggnader fick i stor u ts träcknin g köpas från skogsbygde11. Gård en producerade brödsäd , kö tt och mjölk till h usbehov, vilket e,·entucllt komplctteracks med
foke. Inkomstern a bestod h uvudsakligen m·
försä\jning av smör och av att föd a upp eller
sä\ja Jeyande kreatur.
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Xäringso111siitt11ing i en msädesby u11dn 1700-talet pä Bjärehalvii11. ('Jiy/ming 1jler original i J,,'1nr11welsso11 1985.)

Hurjorden brukades
Det har anförts att det skånska jordbruket
under 1700-tale t och början a\' 1800-talct var
präglat av seclvancrätt och byaordningar.
fkinderna i Bjäre utförde sina sysslor enligt
den tradition, som deras fäder hade fö1jt.
Virlskepelse och gammal folktro var därför
ett inslag i d åtidens jordbruksarbcte. Redskap och brukningsmetoder var i stort sett
desamma som användes p å 1600-talet.
Bonclcjordbmket var huvucisakligen inriktat p,1 att gården skulle framställa de produkter som bd1övdcs för det clagliga livet. Då
tillfäll e gavs försökte man säkert sälja eller
byta något på marknaden och i staden , samt
1jäna en och an n an krona på all ägna sig åt
körslor eller ta emot kreatur för betesgå ng.

Bondens år
Au sköta ett jordbruk under 1700- och början av l800-talct var säkert tungt och sliL,arnt,

Såni11gs111an 11wd såko1g. (Skiss av Peh r H illt?.1/räm.)
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sä rskil t inför s:tdclen på våren och under
skörd e n p;, höste n . H ur förflöt då bondens
å r på Bjärchalvön?
Under vin tern ägnade man sig främs t åt
inomhussysslor, som al.Li huggehu set r eparen1 red skapen, som skulle stå färdiga all
a nvändas på \'åren. Dagligen skulle q_juren i
lad ugården utfod ras oc h korna mjölkas. Troligwis inspt'kterades gårdens byggnader, som
repa rerades o m s,'\ be hönles. Kan ske säg
man också till gärdsgårdarna och om det Yar
nödvän digt förb~ittrades dessa.
Vår e n rnr hektisk , då skulle m ycke t ske.
Sorn förut uä mn ts rådde e n s~\de på Bjärehakön , det ,·ill säga att all åke rma rk skulle
besås. Åkrarna för v{1rsådden ''skräddes" på
hösten med eu å rder, so m kö rdes med så
lå ngt från rnrandra åtskilda kamma1~ att å kern
endast ble,· svart av mylla. På yåren. nä nnare
bestäm t d en ~jätte april, skulle man "ucl och
h ryclajOJ-den". det Yill säga rista eller egentligen med årdret k]yya de breda kammarna
fdn h ös tkörseln. varc!'tt'r man n ågon tid

se n are tväracle dessa fåror för att slu tligen
köra ö,·er å kern med trähan·en. Eve ntuellt
s,\ gödslades clelar av åkermarke n ge nom att
kogödsel. ka nske uppblandad med tång eller
lö,·, kö rdes ut p;, å kern. Gårde ns kvin n fo lk
sp red seda n nt gödseln med trägrepar, som
ibland ,·ar försedda medjärnspetsar. Såddeu
gjordes när marken hade rett sig, och detta
,·ar helt oc h hållet beroende på ,-äderleken
och hu r , :,ren framskred. Efter sådden med
såkorg, som bonden ~jälv gjorde, ncdmyllades s.'iden med årcler, detta i fr.°1ga o m vårsåd den , det ,·ill säg-a Yårr:tg, korn och h avre.' 4
Rftgen myllacles n ed m ed harv och cleua kalllades att s111åärja. !\'är s,'\dden \'ar a\'klarad,
sk ull e kreatu ren ledas ut till utmarken för
att där ~ita upp sig eftt'r ,·interns k nappa utfod ring.
H östen var ånyo en arbetsam tid: då skulle s~1clen skördas och tröskas. När s:tden var
mogc:-n och skulle:- skördas, a rhc:-tacle kvinnor
och m ;in sida ,·id sida p å åkern - mannen
slog s!iden och kvinnorna h a nd ihop elen i
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,.~rvar. Under medeltiden skar man säden
::,ed sbira, men denna ersattes tidigt av lien,
, ,m fornt enbart hade varit ett slåtterverktyg.
lr, a kerna till detta ,·ar bland annat att man
<mde skörda mer på kortare tid, och att
.::,m ,·ar angelägen att ta till vara halmen.
:.·:1dcr 1700- och 1800-t.alet användes skäran
: -,:·eträdesvis i nordöstra Skåne, me n den
: ·,rekom också i andra omdden, bland an::-.,lt på Bjärehalvön. Bruket att använda sbira
·.:d sädesskörden var nog vanligast bland hus::1.1.n och torpare, som endast hade små åkrar,
d1 där det var ,iktigt att tillvarata va1je sädes_, )rn.

-\nkan Anna Nilsson frfm Olastorp i Hov
::ar ber~illat hur hon , på 1840-talet, varit med
m a rt skörda säd med skära. Med vänstra
..1nden fattade hon st1 mfö-1ga sädesstrån
, ,m hon kunde greppa, medan hon med
:~.ögra handen, i vilken hon höll skäran, skar
.ff , !iden. Den lades på ett brett sädeshand,
:.:Ils hon erhöll en lagom stor kärve, som därcitf'r hands ihop. Otn !ton ,-ar väldigt flitig
:,·.mde hou p å e n dag skära och binda kiirrnr
:.'.Il * 1 eller åtta trarn1·.'''
'.\är säden hade torkat på ,\kern körde
:~1.m in den till logen med en a1·betwagn för-edcl med höstaläddar (höstahäckar) . Sedan
-.c-ka rna layats i \'agnen, fastsp~iudes lasset.
:~1t:cl e n längsgående bindstång eller lassmed,
· ill--e-n i sin tur fästes med hjälp av tvärrep
,ch lassmedkrok.7"
Efter det all skörden hade bärgats bru:-..,1cle bondlrnstrurna i Ho\' h_jnda skördefol;..,er på skördegröt, sjyragröd, i äldre tid kokt
på korn gryn, senare på risgryn. 77
'.\är gröda n \'ar bärgad m:1ste d e n tröskas,
det \·ill s~iga au kärnan skiljs från agnarna.
Tröskningen av s~iden skedde på trösklogen .'''
'<iden breddes ut p å loggolve t och bearbe:.1des med en slaga, plejel, som besrnd a,· t\'å
n"i rligt sammansatta b ippar varav clf'n f'na
ru ngcrade som skaft. De tyå bipparna ben ämndes "hanclol" och ''slagol" och förenades genom en kort hilla av läder, som var fäst
i ,lagolen, och som rotei-ade kring en spik i
ha11dolEns ände.
Tröskuing<" IJ gjordes således för hand och
a rbetsinsatsens omfå ng var beroende a,

spannmålsprocluktioncns och skördens storlek. För att erhålla en jämn arbets11'trn ingick
flera personer i trösklaget. lVlännen slog i tur
och ordning tills agnar och boss hade skiljts
ordentligt från kärnan. När e11 omgå ng säd
hade t.röskats färdigt, så skulle de11 rensas.
Efter del at.t halmen hade avlägsnats gjord es
e11 gro\'l"ensning med stora såll, därefter kastades den sållade ''dråsen ''meden kast~koffa
lvårs över den rensopade logen, helst i lagom
tYärclrag. Av luftclraget skiljdes sädeskärnorna från boss ocb agnar, och elen bästa säden
hamnade hingst bort. Tröskning av en tunna
s~icl krävde en arbetsinsats på ett till två dagsverken, och tröskningen skedde huvudsakligen under vinterhalvåret. Säden tröskades
morgou ocb håll, d å elen 1nörka å rstidens
ljusa timmar ägnades [tt utomhusarbete .
Tröskningen ,ar arbetskrävande och p:1gick
under lång tid. Enligt en dagbok från Övarpsg{trden i l\"orra Asbo härad tog fi50 t r,l\'ar
spannrrdl 64 d agar att tröska .''' E. Salancler
skriver i sin skrift "G,lrds-Fogde Instruction ..
från 1727, au under sf'ptember må nad tröskas
kv~illar och mornar, i oktober tröskas morgon
och kväll, i noYember fortsätter tröskninge n
och i decErnber ,ffslutas den.
.\<ledan agnarna direkt kunde användas
som foder, främst till svinen, sönderdelad es
en stor del av halmen till hackelsc. Detta
gjordes med en skärekista. I ändan p å elen
öppna träränna n fanns en grov kn iv ined
handtag fäst. För va rje gå ng kniven lyftes,
sköts h almknippan framå t en hit. Hackelse n
anv~indes till foder, speciellt då höskörclen
\'ar liten, och senare också till strö.

Vidshepelse och tradition
:Vlycket a\ gammal folktro och vidskepelse
le,·clE ännu kvar på la ndsbygde11 och på,·erkac!E nu och då människors dagliga liv.
Andliga och kulturella lraclitione r fördes
säkert \'idare frän ge neration till g<"n<"ration
under mörka höst-och ,·interk\'älla r, när alla
\'ar samlade framför eldstaden i stugan .
.'vlånga av dessa före teelser och traditioner
hade ankn ytnin g till bonclesamhiillct ocb
påyerkade i \'iss mån bondebefolkningens
sätt alt lltföra Yissa sysslor. Till exempel skulle
59

linsåclclen ske på en dag med ert långt kvin110narn n för då ut\·ecklades sådden bra och
lin et blc\' låugt. Enl igt vissa traclitioner skulle bonden , när han sådde linet, \'ara vitkl iidct
och ha ett ägg i ko rgen med linfrö. Bondmoran gick efter mann en och markera de
sårad en med en hacka, sa a tt mannen såg\'ar
han tidigare hade sått. För \'a1:je sådan så rad
skulle bond moran lyfta benet s{t högt hon
kunde och säga "så högt lin, så högr lin"' . Linfrö utstr ött p{t m arken ansågs ha förmågan
att h ttlla spöken och m·älkomna persone r på
a\'stånd."'
Vid såddens bö1jan var de t i forna l'ide r
brukligt all så ningsmann e n kom ut b e v~ip11acl med kni\', Yilkc n stacks ner i mullen e t.t
par fot frå n {1kerrenen m ed eggen \'änd mot
såningsma11ncn.'<1 Det första kastet a\' utsäde
sku lle riktas mot kn ivens egg, så att s~ideskornen föll j ust om kring kni\·bladct. Detta
gjordes för att säclen int e skulle hämtas a\·
virvelvindens reseniirer. Det skulle en ligt siignen finnas kärringar från Norrland och Finland , som slående i en a\' vindvinden förllyu a cl korg samla de ih op \·ad d e kunde
komma över. Den som yid sådden hade glömt
brödkni\-cn fick släppa till en d el a\' utsädet.
De t påstods au en ma11, då han hörde korgen närma sig, drog sin slidkni\' och kastade
in den i dam moln e t, molne t a,·stannacle och
i korgen låg e n kärring. Kni\·en hade n ~imligen tr~iffar tro ll packan i låret oc h satt fas t
d är. Vid rågså dden sattes åter slaktk nive n i
å kern och samtidigt sknlle såkorgen gnidas
in med S\·inaviörin g , fo r att skrämma d e svin,
som \'id elen tiden p;ick lösa och betade var
d e ville.
En an nan ga mmal sed \'ar, att när ko rna
första gången p å v~tren skulle föras ut ur

ladugården drog ma n en st~tlbit över d eras
ju\'er och hind. Stålbiten lades sedan utanför
ladugårdsdörren fö1- att därmed skydda djure n m ot ~jlnmjölk11ing . trolldom eller annat
ont. ~är pigorna p å hällen mjölkade korna.
skulle de efte r mj ölkningen av va1je ko spotta Ö\'er r~·ggen på denna. så att inte "nuölkaharcn " skulle kun na ~jmrnjöl ka korna före
nästfö]jancle morgon ..Just nuölkaharen är ett
typiskt exem pe l på rnn dringssägne r, d är beriitte lsens in nehåll i stort sett ~ir de tsamma.
medan personer och miljö har för~indrats
beroende p å lokala traditioner. En anna n
\·aria nt på nuölkalrnren be rä ttas i trakten a\·
\'älinge söder om A.n gel holm:' 2 Troll packan
Potta Lå n g haka bodde på Västrabyängen
och i sin ~jänst h ade hon en h el del u n derliga ,·iisen, men märkligast a,· dem alla \'ar
1aj ölkahare n, som med b li xtens h astighe t
ku nde tömma ljm-ret på gå rde ns bästa kor.
1\at11rligtvis ville ma n få slut på tju,·m jölkand e t och d öda mjölkaharen. :i.frn för d et behöwlcs en sih·erkula, för inget a11nat het pä
detta I rolltvg. Inspe ktorn på en gård i trakten offrade , för den goda sakens skull, en
sihe-rknapp i bästa gåborts-skjortan och laclcladc bössan. Fö1· clc11 kulan stöp n~ölkaharcn.
men rro det eller ":i, när man såg nä nnare på
Potta Lån ghakas n~jölkaharc så \'isade det sig
\·,1ra en piilsa n n och fyra skedskaft i silver.
Bondgummorna i äldre tider trodde, då
de \'id smörkärning had e sYån att fä smör,
att huS\'iitten hade förtro llat kärnan o c h
grädden. För a tt lösa problemet skulle man
helt enkelt skjuta ett skou i kärnan. En gammal gumma i Haga by, H o\'s socken, gjorde
en g~mg så iör att jaga bort det onda. Efter
ett lyc kat sko tt u tbrast h on stolt ''I j a Gu, nn
feck tröllecl \·ika".
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Skogen - en skövlad råvaruproducent
Dt>t är dr och allting ,·aknar r.ill liv, Yissa
·lagar leker solens str.'dar rafan bland buskar
3Ch träd, nwdau andra clag,n förflyter sur:n ulna och kalla . Talgoxens Licka filande,
det 1iilbckanta ''sissi rla. sissida". hörs lite hiir
, ,ch 1ar cfar han sit ter p.°t en grf'n, och röd:1,1kcns krist.allklara. musikaliska fa11tiscrande
:1örs 011 1 morgnar och k,·:.i11ar.Jag hrukar all:id passa på an t~jltta ay Y,'u-cns "sötma·· i skog
och mark. Denna ,·årmorgnn bdinnerjag
mig i f'11 bokskog, för ,·årsokn bar änn11 inte
, i~,H sig och df't blåser kall nordan. Boklö,·en
h.:tllf'rjust p.°t att slå 1ll och g,'i rjag riktigt. n~ira
<"11 bokgren kan jag höra dcr fina knäppandt>t. rlå knopparna brist.er. P[t m a rken tittar
-. itsippaus Yita skrud försiktigt fram och en
~jrJckskrank ]Öysi\ngarc försöker locka till
,ig en hona genom sin smäkLandc, lite \'e-

m odiga sång . .Jag fö ljer en gammal håh·äg
som m jukt slingrar sig fralll genom dungen ,
medan boksta mmarna står i givakt på ömse
sirlor. Det :ir e n hisn au de tanke att p {1 denna
stig har Yi't ra förfiider ,·andrat eller ridit sedan
brons- ochjär11åldern, då de skulle hälsa på
i grannhYn eller byta sina pälsYcrk mot anclrn
varor. l\'ä,- håh-ägen sluttar syagt nerför får
jag pc\ den högra sidan sm på några terrassformade , ad {rnga partier, som s uc cessiyt
sänker sig ned mot skogskanrcn.
Jag ta r upp kartan och ser att ett stort R.
markerar den plats, som j ag befinner mig på,
och där stitr ocks,'t o rdet/omåkmr. N~irjag
tittar mig omkring
ser jag terrasse r lite
varstans. Här har allL,;t dra fornEider bedri,·it i1kcrbn1k, och då kan det ju inte ha
funnits någon skog hä r! Och så har det

sa
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faktiskt varit på stora delar av hah·ön - vad
som idag iir \'ackra bokskogsd ungar eller L;ita
granskogar rnr för bara tvåhund ra år sedan
trädlöst land , beståe nde m· busk mark och
ljunghe<l.

Skogen blir ved under
"dansktide n "
l'å grund av sina många a,wänclningssätt b lev
skogen redan under foruti <len hårt skattad.
Skogen röjdes genom svedjning for au skaf~
fa fas tmarksbete åt clj uren och for att terrasserade åkrar skulle an läggas, där man od lade
säd esslag. under medeltiden var skogarna
på Bjärehalvön e n viktig inkom stkälla. de gm·
bränsle till <len lokala befolkningen , timme r
till bålar och hns och o llon till S\inuppfödning. Men skogen gav o ckså procluk1 er som
kunde säljas på an nat håll, exe rnpe h·is 1riihan t\-erk, träko l, pottaska och ved. Un der
m edeltiden awerkacles framför allt de kustnära skoga rna på Bjärehalvön, som följaklligen blev s[i sködade och uthuggna att e ndast små rester av den ursprungliga lövskogen
fan ns kvar. På 1500-talet bö,jade man också
alt avverka delar a,· de sto ra kronoskoga r,
som fan ns på I Iallandsåse11s sluttningar, och
t>n livlig \'ed handel pågick med i fors la han d

Kö pe nhamn. Egentlige n Yar det ingen handel utan dekret, som utfärdades av den d anske knugen, o m att e n \iss mängd skog skulle
awt>rkas årligen."~Exempelvis kom e lt kungligt påbud år 1551, att bönderna i ~järe härad skulle hugga fem lass ,·ed och fö ra Yeden
till stranden. ÅJ- 1560 skulle kronobönderna
i ~järe förse kunge ns skutor m ed bränne,
m e n eftersom bönderna hade sålr bränner
innan skutorna nåddt' fram. forbjöcl s de
framgent att säUa någon ved förrän Köpenhamns slott had e fått sin tilldelning. En a\'
de största ut~keppningshamnarna för ved var
Gr}tehamn , som låg \id Skälde nikens swmd
inte långt från nnvarande Lervik, eftersom
d et \'ar lätLare a ll frakta veden från vi.ssa delar
av åsen ti ll G rytehamn äu til l Bås tad. Av
Danske Ko ncelliets llreveböger framgår det
dock au trävaror var den viktigaste utförselprodu kte n från Båstads hamn, främst för all
elen ved so m höggs i trakten av Laholm. Ar
163 1 liacle u ttaget ökats till tusen lass ved,
som sedan skulle skeppas till Båstad för vidare transport till Köpen hamn. Ar 1637 tillsattes särskilda skogsfogdar, som h ade till
uppg ift att se till au inge n ved som awerkades i kronans skogar hamnade i orätta h ~incler. En annan p ro dukt som ti lh-erkades på
lljärehalvön var tege l, som Yicl brännin gen
krävde tillgång till stora m,-1n gder ,·ed. Ar
15()1 skulle en dan k aclelsman ,J. Brockenhuus. se till att det l'id tegelgården i Båstad
brändes sä mycket tegel som möjlig t, för au
sedan fraktas till Kö penhamns slott. Det var
säken åtskilliga fa mnar ved som åLgick vid
d enna tegelhrännin g!' 1
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Fo rtsatt skövling då Skåne
blivit svenskt
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, \ntal lass vPll som sk1'jl/1adr,s utji-1111 JJjiirehamnama
under perioden 1662-1 i09. Slatisli// saknas 1111dH
ilrig orh orostid,,,: \larje stajJd rep1nentnor detL mängd
rwrl som skejJ/mrlfs rll undn- el/ &i: (Ljtn J/a/i.1tiska
11/1/Jgijler i Moen I 985. )
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Omfattn ingen a\· hande ln rnr b e tycla11de
också efter det att Skån e hade bli\i.t en svensk
provins år I 658. Veden skeppades emellertid
inte längre till danska h amnar utan istället
till de S\'e nska. Unde r 1660- och 1670-ta lct
fraktad es i medelt,d frra tusen lass ved från
Bjäre-hamnarna till Malmö va,je å r, med m er
än sex tusen lass år 1674:''' Avverkning på
bYarnas gem ensam ma mark och på skatte-
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•Jrcl reglerades i byorclninga rna. I Bjäre
:1ä racls byo rclni ng från å r 1594 står i en av
:.)aragraferna att ingen må hugga ris eller Ycd
?:i anna ns lottskiftaclc mark, och att de n som
::irne r mot detta skall böta 1 riksdaler till
.i.gare n , en mnna havre ti ll fogd e n och en
:unna ö l till bya männe n och grannarna. I
'>alomonhögs b yordning från å r 1768 stär
d et i en paragraf, att inge n skall ttnclerstå sig
.Ht hugga ris i \'ången med undantag för
, issa geme nsam t bestämda dagar, och bryter
n ågon mot dessa bestämmelser skall han
p li kta 1 riksdaler silvermynt. Liknande be,tämmelser finns också i Angelsbäcks byordning. År 1670 tillsattes enjorclrerni ngskommission merl uppgift alt ta fram underlag till
c'll 111·jorclebok och se ö,-er skatterna, o ch
den konstaterade att Bjäre var e1 1 1narn1at
härad. Beträflancle skogen skriver kommis, io nen att den var i då ligt skick "mcstacleels
1llhi cilie dan ske, s{t wehl som ock uthi wåhr
Lijdh u lhuggnc och ruinerad e, så atl föruthan hwad som på :isen kan linnas övrigt, foga
ting uthi Bjäre hära t". Förutom Hallands-

Tabell .1. Plantchagar på B_järehalvön enligt en inventering på 1790-talct. Plantehagar kallades mindre skogsplanterade ytor från ~;1ka betesdjur utestängdes.
.'>1.►cken

och pbntehagen, namn

F:-unnctal

Anmårkning

Hi1•mruj,

Turag~lrds skog c",stc:r o n1 g{trckn
:>öndrebal.s s kog- öster orn I>)·11

l:i2
l'.6

Hctr , ;;,,.,. fl era h u ndra bokplan tor
Ben,xen med ln111dr;i tle bok.plan tor

!!flri!r1kro
11·ejh)· fälad \'ä.,l<T om hyll

76

Bnnxen lll c d lite furuskog

~ fagnarps

li-t

fälad Yäster om hyn
\lagnarps El1ad syck.'.ist om byn

I 20

I br lin ns någTa ek- oc lt i>okplaH lor
\:,'.tgra I;\ bokplantor b land ljung

f;frs/öf
\\'iarps skog 11ordost 0111 Förslöv
Sla111111 arps skog nord,·,is1 b yn

270
97

8 o ks kog lllecl flera 1usen bok.plan tor
lkrnxc·n med -tO li na bokplan tor

:l09
9 -t
J~()

J-J;i r vitxer fl era hundr a bokpbn w r
BtT11x,·11 med lj() bokplanlor
Ben ,~en mc-cl någ ra bokp lan ror

2'l9
2!0

fkn1xc11 med bo kplantor
i':agrn f;-i ek- och bokplan tor

119
120

:>s,1g1·;, t:, ek- och bokplanlo r

(;rejiii1

1

Sinarpsdalen nordost o n1 llöske
Sin;;.trpsdalcn norr um Cre,·ie
(;rerie fälad no rr 0 111 byn

et

\ estra Kamj,

et
,n

Plantehagen i Ycler h ult
SLittaröcls fiilad ,·,ister o m byn

~r

Hov

,a

Olastorps fälad väste r om b)'n

e-

åsens skogar nämner kommissionen e ndasL
YdcrhulLs skog i Västra Karup och konstaterar att fle ra sko gar i h ä radet har förstö rts
1111cler krigsåren:~'; Givetvis fanns d et mindre
skogshestånd på skilda h åll, som gav ved och
st~ingscl. Ek och bok tycks ha domin e rat och
såväl ek- som bokoll o n var en vi ktig näringsk~illa för svi nen. Tillg{111g c11 eller rättare
sagt bristen på timm er och ved redovisades
for Yarjc by. T ill exempel skri,·erjorclre-vnin gskomrni ssio1ien om A.,'<clstorp, a tt bönderna var tnmgna a tt köpa byggnadstimmer
och ved frå n H alland sås, och att del på byns
m a rker e ndast fanns n ågo t kra ttsk og att
tiippa (stängsla ) med. Orn Nötte heter de t
a tt o llonskog, ved och byggnaclstimmer sakna.s hell, och på g·årclens marke r fin ns förutom hassel e n ban ale och en kratt all t;ippa
med. På Slottets marker fanns surskog av al
och björk "till förnödenhet" , mcrlan ollonskog o ch byggnadsti mrn e r in te fanns hiiihingrc, d å d e t lilla som fanns hade a,...-erkats
under dansk- och s,·en s kLid e n. Briste n p å
skog känne tecknar de flesta Bjäre-byarna. 87

Haga f ilad norr 011 1 Ifog;1

Bc-rnxe n nwd bokplantor
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Enligt Buhrma ns kana öve r Skåne frå n år
1684 fanns det inte mycket skog kvar i ~järe
h~irad. Något lite bok- och ekskog Yäxt.e öster
om Boarp, men större bokskogar fanns enbart p,'\ Hallands(1sen öst.er om Aueköp och
IIimrndstorp. Med e n så stor awerkningstakt, som p å slute t av 1600-talet, kan man
rnycker väl förstå a tt. stora delar av Bjäre h ah·ön var skogfattiga o c h mestadels bevuxna
med så kallad "skr~ipskog".

1790-talets skogsinventeringar
På 1790-talet genomfördes e n skogsinventering i Kristianstads fan, där alla träd, som dög
till skeppsvirke, stämpla d es. Plante hagar i
Rjäre härad redO\·isades och likaså e kbest:mdcn.~"
Sammanlagt fanns fjorton skogsplan teracle ytor, varav en vid V~jby fälad bestod av
fur, tre stycken hade p lanterats med b:1de ek
och bok, rnedan tio bestfö1Cl bestod m· enbart
bok.
Skogsbesiktn i ngsman nen J. M. Pol h e irner
konsta terade att i Bjäre härad finns det dugligt ekvirk c endast i tre sock nar, vara\" de
flesta ''dugliga" tråden före kom i Hjäniarps
soc ken. För önigt bes tod e kskogen av små
och senväxande träd.~(•
Uppenbarligen genomfördes e kin venteringen år 1791 eller strax därefter, efte rsom
den kronostämpel , som m an använde, bar
detta å rta l. Dessutom st.år det i protokolle t
att "till lwa1je Gå rd är aflämnat e tt utdrag
utur Tabeller". Det å r anmärkningsvårt att
ingen ekskog före komme r på utmarken utan
en bart på in ägorna. In venteringen Yisar att
det mesta av eken utgöres av vrakek, som är
kortstammig och sem·äxande och som endast kan användas till husb ygg n a cler o ch
br~insle . Enligt an tec kningarn a finns det
ingen ek, som är lämplig for tillverkning av
balkar, sågblock eller kölar, det Yill säga lämpad för skepps bygge. Den enda förekoms t.en
av grov ek skulle ,-arn e tt bestån d på Ö nna rps
gård.
Ekskogen hade stort värde och tillh örd e
kronan. Fram till år l 79~ för bok och år 1830
för ek hade kronan nämligen bes r.ämmanderätt (regale) över clessa träd också på ska t.64

tejonien . Und antagen var dock frälsejorden,
vil ke t betydde a t t adeln, i mor.sats till böndei-na, fritt kunde dispone ra sina bok- och
ckbestånd .

Salpetersjuderier
Redan på 1500-tale t ren höggs Rjäre nästan
fullständigt på e k och alm p å befallning m
elen d anske kungen , och virket fördes till
Köpenhamn. ~kn trots allt väx te en del av
skoge n upp igen och seclerrn ent, på 1700talct, ble,, det kronans salpe tersjude rier som
förstörde skogarna. Salpeter är kemiskt sett
ka liumnitrat och a nvändes för att frams tälla
kr ut. I Sverige besrärnde Gustav Vasa att salpete1:jorden under ladu gårdarna var regale
och salpctersjudare for runt och be red d e
salpe te r m elen nrin indränktajorcl, som bönd erna forslade till .~jucle rie rna. Bönderna var
skyldiga att bidra med b r iinslc och a rbe tskraft, e n börda som på 1600-tale Lersatte s av
en skatt. Salpetersjuderierna upphörd e under andra halva n av 1800-t.a le t, då krut. börj ade tillverkas p å a nna t sättY('
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Skottskogen - en viktig
produktionsenhet
Ofta var vinterfoder till de stallade d juren en
bristvara, och speciellt under å r med dålig
skörd av ängsh ö m åste d etta kompletteras
genom exempelvis lönåkt. Lövängen oc h
skonskogen var viktiga komplemen t till inägoängen, och båd a utgjorde p roduktionsenheter som kunde utnyttjas för såväl lövtäkt
som slåtter. Lö,·än gen o ch skottskogen utgjorde ,ad Må n en Sjöbeck (1964) kallar
"cijuprotade g r ässvåla r" . Dessa gav under
lå nga tidsperioder en bög och varaktig höproduk tion. Nyttan av djup rotningen, det
,,ill säga fö re komsten av träd och buskar, låg,
m enade Sjöbeck, i att träd- och b uskrötter
drog upp närin gsämn e n från (tjupa j ordlager. Dessa n ä ringsämn en nåd de så sm:1ningom m arkytan genom lövfalle t och kunde
på så siitt utnyt~as a,, gräs och örter. Vidare
åstadkoms en r öj ni ngseffekt va1je gång
träden och buskarna skars ned. Va1:je s[1dan
beskärn ing medfö r de att m ycke t av fin-
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-:-abell 6. Förekomst av ek i Förslövs, Grevic och Hjärnarps socknar enligt en inventering gjord på 1790-talct.
:::.Od ast Hjärnarps-byar som tillhör Bjärehalvön är medtagna.
Förekon1st av ek i Förslövs socken

Lin 1mc.:r

1inu11er

0
0
0
0
0

-,-,!{,"'

-:-. •tdlt i Förslö\'s socken

9

Till,jxancle

Eka r p:,
ut,igor

-ll

0

1~

()

(i
8

()

()

8
'lO

0

()

0

9

()

()

1 1-l

()

0

·'-- uo nt'lilar: rö·rs/övs sorkn 1 har något holr- orh sun,kogjiimte ,nydu1/ smått vrahek iivrn horl:ilammigt orh .,Pnvlixnnrfl.,, g-enom ut:: :·1,i,,g vd, lwlla nonlvrislliga .1jövi,,dw: ÖJ11w1ps gård /1(1 >' mdinär/ grov ek. För tivrigtfn nns oh,r_wllig shog kring </J>idda gårrlm;
":"..~n rngen av rlr.\sri ,•har var liimjJlig.för li!l1wrkuing cw ha/km; sågb!orh. orh k6/rn:

Förekomst av ek i Grevie socken

:s-

r-

Rät-

•~ndrp, i gärdet och hagen bland lll)'Ck<'I Hakek oc\J god eke
· :.1rps by. i gärde1 bland al
:_ un gh", i alclungen ,·id byn
- i im melst.orp, i ängen bland Hakek
":' iriarp. i gärdcl s1nå, sen\'äxande
~
by. i gärde 1. sem·,ixandc
'-!.:\le. i \'ängen bland \Takek

ir

1-

Ekar på inågor

Krum-

Krum-

Ekar på inägo r
R!it-

Till-

ti1n m cr

Lin1m er

\ ·~tx.-inde

7

()

0
ll

Il

0

'.!

8

I)

()

()

n

-l

2

0
0

""kalle t, i gärdeL srnii ekar
'<:'g-elstorp, i gärdet a,· god ek
'."\.rogstorp, i :tkcrgfö·det
3,-ilcstorp

...,;.._cadal, i vången
\:.,r-rhd,c. i gärdet
:-ntal t i Cre\'ie soc ken

()

13

()

8

1,,

n
7fi

Ekar pa
utäg-0r

()
()

0

.,-,.,mmrnlar: l·.'/1e/ är smd/1. till h_rgp;11aderhlotl ljiinlig1, .mmt.fiir övrigl kor1,1am111ig1 viixande. del ärgamlw sjn"ill 11iixrrnde i r1kn
-.-h ;,,,gsg,i,dni, 11/an sliyrld r,11 rn111an .\lwg. Deijinm ingm ,//. som 1ir liim/Jli[;jOr ballw,; sågblork orh hö!w:

Fö rekomst av ek i Hjärnarps socken

Ekar pa in{igor

Krumlimmcr

RätLimn1er

Ekar pa

Till\'~ixande

uti\gor

Tuc karp. i giirclet och !tagen
, ·<-nt'd ike. i ä ngen och ha!-(en
"-o lhcrgec. i gärder och en hagt·
'-imontorp
\largretetorp

~9

11

10
10

(.i

11-l
17

.3

'.!()

0

l
5

u
,1

2l
13

I)

0

To tal! i 13j:iredelen '"' socknen

!'>:i

25

18:'i

()

()
()

r--.-n>11111mlar: F/w/ är mest !il! smr1 brggn{llft,,: Hiir ibland mrtkel ham/1/1 od1 lo/1jifomwl ,,Ju, ;,11 hall 111ark. r/iirsand vrh gm., iir rd·lrmde ;onln1å11. IM.finns ingm rk, wm iir liimj;/(1.;Jor balkm; .,c1gbloch nrh !,ii/rn:

rötterna dog och förmultnade, varvid deras
näriugsinnehåll läckte uL i marken. ReLydelsen av c~juproming är num e ra omtvistad .
.Jl.\'en en rad andra faktorer kan ha bidragit
till att ge skottskogen och löYängen en högre

och mer uthållig produktion än ö ppna ä ngar. Exempelvis kan k\'ä\efixeringen ha ökat
genom det ökade !jusinsläppet.
Den generella strukturen för löväng och
skottskog var alltså densamma, en mosaik av

Skottskogen bestod av till basen nedskurna lräd, där
man tillät rotskott att växa upp på nytt. Skol/skogen
hunde bestå av enbart nedhuggna träd, låg,kog, eller
lägslwg med överståndare, det vill säga träd som inte
huggits ned. (Teckning efter original av U. Emanuelsson 1985. )

höproducerande, årligen slåttrade ytor och
enstaka eller i grupper stående träd och buskar, av vilka ett an tal beskars med ett inten1all
av några år. Vissa viktiga olikheter förelåg
emellertid. I skottskogen beskars inte träden
på två till tre m e ters höjd, utan helt nära
markytan. Varken skott5kogen eller lövängen
utgjorde någon skog i modern mening, utan
det var snarare fråga om ett halvöppet landskap med grässvål. Träden tilläts sällan b li
särskilt höga, men däremot kunde de, genom den upprepade beskärningen, bli mycket gamla. Medan huvudsyftet med lövängen
var att producera vinterfoder åt kreaturen,
ntnyt~jades skottskogen i högre grad också
för produktion av träprodukter. Samtliga
inhemska träd utom hägg, vildapel, fågdbär
och brakved har använts för lövtäkt. Björke n
var viktigast till följd av dess rikli ga förekomst, även om elen kvalitativt bättre aspen
var efterfrågad; ask och alm var verkligen
ädellöv i ordets egentliga bemärkelse. Andra
trädarter som bok och ek utnyt~ades mer
sällan. Fken var ofta överståndare, den tilläts
att växa upp till tr~id som var antingen helt
obeskurna eller topph uggna.'11

Var fanns skottskogen och när försvann
den?
Enligt Emanuelsson ( 1985) , som har studerat skottskog·en ingående, går det i äldre
dokument att spåra skottskogsskötsel tillbaka
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till 1500-talet; troligtvis fanns skottskogen
långt tidigare. Hur de skånska skottskogarna
sköttes ~ir i det närmaste okänt. Omloppstiden, det vill säga tiden mellan två huggningar av samma yta, torde ligga på femton
till trettio år,ju längre tid desto grövre virke.
Vid en välskö t t skottskogsdrift höggs inte
hela skottskogen ner på en gång, utan beståndet indelades i ett antal ytor som motsvarade omloppstiden, och varje år avverkades en av ytorna. Vanligen lämnade man en
sneclhuggen stubbe på två till tre decimeter,
för att inte stubbarna skulle dränkas av vatten och för att förhindra röta.
Redan på 1600-talet lär skottskogen ha
varit på tillbakagång och under 1700-talet
förstördes många skottskogar genom överexploatering. Överutnyttjandet bestod i att
en alltför stor utglesning av träd och buskar
ägde rum, då man på m ånga skogfattiga platser säkert utnyttjade skomkogen för att skaffa
ris till de omfattande rishägnaderna. I exempelvis Borrstorp var "ängarna" Li.Il största delen bevuxna med hassel, al, björk och någon
ek, så att åborna hade tillgång till "eldbrand
och ris till gärdenas täppande". Men efter
skiftenas genomförande övergick man i hög
grad till fasta hägnader av sten, varvid skottskogens roll som stängselleverantör upphörde. l och med konstgödselns införande och
övergången till sådd vall under senare halvan
av I 800-talet hade de skottskogar som fanns
kvar spelat ut sin roll. I Skåne förekom lövängar framför allt i nordost, och i övriga delar av landskapet fanns huvudsakligen skott.skogar. Spår efter skottskogar finns framfö r
allt i Skånes risbygder.

Skottskog på Bjärehalvön
Det finns inga kända skriftliga belägg för att
skottskogen var en resurs som utnyttjades på
Bjärehalvön. Möjligen kan man tolka en
redogörelse från Killebäckstorp att så var
fallet. 92 Kille bäckstorp låg i tegskifte och omfattade Lio hemman, vilkas tomter låg utmed
bygatan. Enligt en förteckning över inägorna
år 1812 fanns 417 tegar. I vången odlade
man företrädesvis råg och korn, men b°.skapsskötsel var den viktigaste näringen . Angen
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·."J.r oftast bevuxen med träd, som i förteck:'.ingen från 1812 benämnes Almesängar,
3ökesägrer och Ekeliarne. Slåuern och löv::ikten var en gemensam angelägenhet i byn.
"J.l ecles fanns i Killebäckstorp i bö1jan av
: 500-talct inhägnade ängar, som slåttrades
:,_rligen och som var bevuxna med träd, bland
.:nnat alm, bok och ek, vilka hamlades eller
,kars ner. Låter inte det som en beskrivning
.ff en skottskog?
Finns det några andra indicier på skott•kogens betydelse? Spår efter hamlade träd
:·o rekommer här och var på Bjärehalvön ,
:11en inga nutida, tydliga spår efter skottsko;:;ar. Ylöjligen kan en studie av skånska rekog:rnseringskartan ge indikationer på om det
fu nnits kvar någon skottskog på 1800-talet?
Skottskogen var en inhägnad, lövträdsben txen yta och kan alltså betraktas som in:igomark. Av den skånska rekognoseringskar:an frå n år ] 8 12-1 820 framgår det alt vid
Kärragå rd, strax nordväst om gården, fanns
ett inhägnat område med lövskog omgive t
..l\ . buskrik faladsmark. En stängslad lövskogs-

•''\....

~~

'

dunge finns också sydost om Vasalt. Hela det
norra yttre kustområdet var skoglöst, så när
som på en lövträdsdunge vid Segeltorp. Innanför strandbranten utbredde sig en tuvig
fäladsmark och ljunghed. Mellan nuvarande
Dalen och Ripagården fanns intill strandbrinken ett område, "Kåre m åse", som på
rekognoseringskartan be tecknas som trädbevuxet kärr; förmod ligen slåttrades området eftersom det var inhägnat. Det är inte
osannolikt att området var en rest av en gammal alskottskog. Veden av klibbal var lättbearbetad, o ch av den gjorde man träskor,
srnörtråg och skopor; men man använde
också alskott som hägnadsmaterial.
Väster och sydväst om Ängelsbäc ks b y
finns flera ingärdade lövskogsområden, bland
annat en dunge som är belägen 1,1 km sydväst om vägkorset i byn. Det sistnämnda området är in tressant då det i anslutning till den
ingärdacle ytan finns en icke ingärdad lövträdsdunge.9~
År 1812-1820 var åkern tillhörande Ranarps by lokaliserad runt byn och söder om
67
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Enligt s/iåmim ,Piwgnoseri11g,lw rfa 11 .fa11 ns 11iislN om Ra 11m/Js hy rfI stor/ uJ1m1dP med in/l{fg11od lövskog, soJJ1 sa n JIO·
liht brulwr/1,s soJ11 slwllshog. (Dl'lalj 11r Shå11slw 1Plwg110.1cri11gslwrlan 1812- 20.)
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Hovallshög. lmill bäcken fanns ett ganska
,Lort. inhägnaL lövskogsområcle, som kan ha
varit en ingärclacl skottskog.
Således har det funnits flera inhägnade
o rn råclen bevuxna med lövskog, ,·ilkeL ka n
Lolkas som alt skot:tskogen var en procluk1i onsenhel au. räkna med på Bjärehal\'Öll.
Stöd för deLLa får man också i ett bokkapitel
u rn skottskogen i Skåne, där Emanuelsson
( 198:'i) skriver Jöljan d e. "Ängelholmssläuen
1)Ch slättornrådena på Kullahah-ön var i början av 1800-talct till en mycket ringa del uppodlade. Det \'iktigastc skälet till det.La får nog
<igas ha vaiit atL dessa slättområclen år mycket flacka och s,·åniriinerade. Också clen mycket s1v,·a leran i området har bidragit till elen
b ga graden a,· uppodling. " Vidare skriYer
han, att uppodlad mark bara finns i omedelbar anslu tning 1ill gårdar och byar, och all
, lora delar av vad som iclag iir helåkersbygcl
p A 1800-taleL ,ar fuktiga Ll·tcsmarker. p;,
, kinska rekognoseringskartan syns gränserna mellan inmark och utmark tydligt, och på
flna platse r finns inhägnade löYskogsomr.'1clt'n liknande dem som förekom på ~järeh ah·iin. Emanuclsson slutar mccl att "inrna rken till största delen består a\' skouskog
medan u tmarken är trädfri''.

Hushållningen på Bjäre vid
1700-talet5 slut
\'id slutet av 1700-talet \'ar ~järe fortfarande
en fattigbygd , då befolkningen hade drabbats h ~1rt a,· krig, böldpest och upprepade
miss,·äxtår. Det måste ha tagit lång tid inna n
hon clesamhälleL hade återhäm lat sig frå11
dessa ofärdsår. Den största clelcu av Bjärehah·ön liksom Kullabygd e n till hörde risbvgclen. I risbygden var åkermarken forh ållandeYis liten och brukniugssiittct ,·ar
ensäde, det vill säga att ingen träda förekom
utan hela å kerarealen besåddes årligen.
Angsmarken \'ar betydligt mer skottskogspräglacl än slättbygden, medan utmarken till
stor del utgjordes av vidsträckta fälader. I
rishyg dcn var hoskapsskötseln a\' stor betydelse - man födde upp krea1.11r och moLLog
djur på bete från slätten. På Bjärehalvön

fanns många bc tesallmänninga r kvar, som
först d elades upp i samband med skiftenas
genomförande. Skogen var i stort sett skövlad. och de fles ta "dugliga" ekarna fanns i
Hjärnarps socken; i övriga socknar fanns del
nås Ian enbart "nakek", sorn var kortstam mig
och se nviixande. För att förbiittra Li]]gå11ge11
p[t i syuuerhct timmer a nlades skogsplanteringar m<"cl framfö rallt bok, men till rn del
också med ek.
I 1700-talets bondesamhälle utgjorde byn
i \'iss mån en kollekli\ enhe t., clär bystämman
ledda\· ålclennanuen bestämde, ofta enligt
den lokala sedvanerätt.en, när byns bönde r
kt1nde påbö1ja rller skull!:' ha gt'n o rnfört
vissa gemeusamma göromål. I byn h\g g;trdarna ofta samlade kring en gem ensam bygata. Från bvgata11 ledde en inhägnad fädrift
clle1· faga ta, längs vilken kreaturen kunde ta
sig till utmarke ns bete. Rnnt gå rd e n låg iniigoma, åke r och äng. Rjäre-socknarna avvek
från rPsten av Skåne i så måtto, attjonlen till
största delen bnikades av skatte- och krouobönder. Allteftersom merjord ocllades upp
under 1700-talet och kunde räcka till försö1jni11gen a\· flera fa m iljer, blev det ,·,mligt a tt
_joiclebokshcmmanen delades upp i 11cra
brnkningsenheter, hemma nsklyvning, ,·ilke t
fonnalis<"racks i 1747 ,\rs lag.
Brukningsmctod<"rna var fortfarande primit.i,·a och arbetet skedde uästan uteslutande
med träredskap; s,°icld och skörd skedde alltid i samråd med bvalage1. .Jordmåne n var i
regel dålig och skördarn a va r blygsamma. eu
normalå r ,ga,· exempelvis vinteiTåg en avkastning på fjänl<.: till femte kornet, medan korn
kunde ge fyra till sex gånge r utsädet. För att
kunna försö1:ja sig måste bond en vara lite av
allkonslnär - base"n var naturligtvis växtodling och cijurh:11Ining, men dessutom ägnade
sig bonclehefolkningen år fiske, seglation och
försäljning.
Sålt'clt"s \'ar jordbrukarbefolkningens hmh ållning på ~järehalvön i s1or1 seu densamma under 1700-takt som under föregående
å rhundrade. Genomgripande fö rändringar
\'ar tå och i huvudsak begränsade till au storskifte böijade genomföras på Bjärehalvön
vid tirhu11dradcts slut.
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skånslw bondesamhiiUet kom att förändras radikalt vid genomförandet av emkiftel. Kungl. Maj:ts nå-

::·1förordning angdende ägors fördelande i enskiji1m och utflyttningar ifrån större byalag i hertigdömet Skåne,
~ ·J:t i Kongl. Tryckeriet 1803.

Skiften.as tid
Bondesamh ällets förändring
·;id 1800-talets början kan Bjäre, liksom
·:::,;ren av Skåne, beskrivas som ett byalanct;kap, clärjordbrukarbefolkningen uppgick
=ll omkring åttio procent, men från och med
:300-tale ts mitt bö1:jade andelen Iandsbygcts·;:ioende att minska.
\"id slutet av 1700-talet var ~järe fortfarande en fattigbygct - de samman b yggda går(iarna låg mitt i byn, jorden brukades med
urå ldriga träredskap, och sådct och skörd

skedde alltid i samråd med byalaget. Skördarna var blygsamma och brukningsmetoderna fortfarande så primitiva , att en dålig
somm ar näs t.an alltid resulterade i missväxt
och försörjningsproblcm. För att kunna försörja sig mås te bonden vara lite av allkonstnär - basen var naturligtvis väx todling och
djurhållning, rnen dessutom måste bon debefolkningen ägna sig åt fiske, seglation och
försäljning, tånghämtning och torvbrytning
för att nämna några exempel.
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På 1800-talct skulle bonclesamhälleL komma att förändras radikalL, en rad lagar o cb
förordnin gar reglerade iigoförh {t!landena,
jorden omfördelades, bygeme nsk.apen försvann och byarna sprängdes på gott och ont.
Skiftenas genomförande m öjliggj ordes Lack
,·are att många bönder Yar positiva till dessa
förändri n gar, samtidigt som andra var oroliga för deras konsekvenser och för att drabb as av s~imre utkomstmöjlighe ter. >l"är väl
skiftena h ad e geno mförts så följde en rad
agrara förbättringar som ändrade od lingssystem, bättre bearbe tn ing och 1tt.nyt~jan cle
ay åkermarke n, ökad mekanisering, t~ickdikn ing a v va ttensjuka åkrar och införande a,·
vallväxter och a ndra växtslag. Dessa faktorer,
liksom införandet a,· hanclelsgöclsd, ledde
till en agrar revolution, som m~jliggjorde en
ö kni n g av odlingsarealcn, högre aYkastn ing
och en högre len1aclsstanclarcl. Under 1800talet ökade Sveriges befolkning från 2,3 ti ll
5,1 miijon er, trots en betydande e mi gration,
och samtidigt ökade också d en uppodlade
arealen.'" Ell resultat av denna ,·åldsamrna
expansion a\' ftkermarken Yar all SYerige på
1840-talct kunde h öt:ja exportera spannmål,
främst havre. En rad förändringar bidrog till
att påverka bondebefolkningens levnadsvillkor och ändra samh{illsstrukturen . Införandet av en obligatorisk folkskola p,\ 1840talet, böndernas politiska frigörelse och riksclagsreformen 1866, d å den gamla stånclsriksdagen e rsa ttes med en tvåkarnmarriksdag,
var några av alla de reformer som bidrog till
S,·eriges orn vamlling fr,'\n ett perifert, delvis
uncleruLvecklaL land i Eu ropas utkant, mot
ett konkurrenskraftigt indus trisamhälle .'''
LåL oss emellertid ta itu med förändringarrn,, som ledde till den agrara revolutionen,
steg för steg och börja med de förordningar,
som reglcracle ägoskiften .

Behovet av markomläggning
Tegsplittringen ökade all t.mer, dels eftersom
arvskiften ökade antalet h e m mansdelar, dels
genom att allt fler brukn ingsgårdar kom att
bestå av tv[t eller flera hemmansdelar beroende p å giftermål eller köp. Dessutom var
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d1iflen orationell och tidsöd ande bland annat
genom tvånget av ge m e nsam b etesgång, av
att alla mås te så och skörda samtidigt samt
av den långa färdviigen mellan gården och
den längst bort liggande inägan. Hur förhålle r det sig på Bjärehalvön - är tegarna verkligen så sm å att arbe tet blir t u n grott och
oratio nellt? Ägostruktu ren i fyra byar har
undersökts med avseende på in ägornas areal,
an tal tegar (skifte n ) och markslage ts fördelning i procent.''" De noggranna mätningar
som föregick ett skiftesförfarande gör det
möj ligt att för varje by detaljstudera ägostrukwren och tegarnas storlek. Två h emman i Glirnrninge by harjämfo rcs m ed avseende på inägo rnas genomsnittliga storlek.
.vlcdelstorleken på åkerskiftena tillhöra nde
h e mman nummer fe m var ett tunn Ia n cl och
åtta kappland och för ä ngen trettio kappland, medan 11101.s,·arande siffror för hemman sex var arton respektive sjutton ka p pland. Det är inga stora ytor om man betänker
att eu lllnnland ~ir 4 9'.37 och ett kapplancl
154 hadratmeter. 17 kapplan c! ä r ungefär
lika med ett ½ tunn lan d , en yta som motsvarar 50 gånger 50 meter eller inte riktigt en
halv fotbollsplan. Skillnaden mellan h emman :i och G :ir markant, men dess orsak
oviss, kanske historiskt betingad.
Fördelningen av de båda markslagen :1ker
och äng rnr ganska o lika i de tre jämförda
byarna Torekov, l>äarp och Ängels häck. Förclelning·en av och storl eken på markslagen
var Yälcligt olika i de Lre b yarna, men genom
a tt dela arealen med antalet skiften kan man
jämföra tegarnas storlek.
Åkerare-,llen var större än ängsmarke n i
Angels bäck, åker- och ängsarealen un gefär
jämnstora i Torekov, m edan åke rn bara u tgjorde en tredjedel av inägoarealen i Påarp.
Vidare Yar åkertegarna små i Torekov och
Påarp ( tolv respektive a rton kapp land) , men
över ett tunnland i Än gelshäck. Ängsskiftena
,·ar drygt eu nmnland i Ängels bäck och Påarp, men mycket små i Tore kov (tio kappland). Skillnaderna mellan byarna i skiftenas
storlek är a n märknin gsvärda, sannolikt är de
h istoriskL betingade men orsaken är oviss.
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att alla måste så och skörda samtidigt samt
av den långa färdvägen mellan gården och
den längst bort liggande inägan. En kommission tillsattes år 1725 med uppgift att undersöka förhållandena inom jordbruket i Kristianstads län. Kommissionen p ekade på en
rad svagheter, bland annat att många åkrar
var vattensj uka och saknade diken. Man ansåg också att höstrågen borde sås tidigare,
och att privata initiativ skulle uppmuntras.98
En jordbruksin tresserad lantmäteriingenjör,Jacob Faggot, tog 1746 upp dessa problem
i ett arbete med titeln "Svenska landtbrukets
hinder och hjelp", där han pläderade förjordens sammanläggning i större enheter. Ett
sådant storskifte skulle också innebära att
vatten~juk jord på ett enklare sätt än tidigare
kunde dikas.
Som storskiftet kom att utformas i förordningar och föreskrifter hade det två syften.
För det första skulle tegarna sammanföras
inom ramen för elen gamla ind e lningen i
vångar. För det andra skulle byarnas samfällda mark delas upp, privatiseras och därmed hävdas bättre. Den första förordningen
år 1749 hade som mål att åker och äng skulle
sammanföras i ett skifte per gård. Det visade
sig emellertid svårt att genomföra några storskiften i enlighet med denna förordning, då
den innebar att alla hemmans~igare i byn
skulle vara överens om att verkligen genomföra ett skifte av jordbruksmark. Orsaken var
naturligtvis misstänksamhet, där en del bönder var oroliga för att de skulle få mindre
och sämre jord än de hade tidigare. Därför
infördes redan 1757 "det ovillkorliga vitsordet", vilket innebar att en hel by skulle
skiftas om en gårdsinnehavare så begärde.
Alla bygrannarna måste då underkasta sig
skiftet och dela på kostnaderna. I en fö rordning år 1762 lindrades bestämmelserna i s[1
måtto att fyra åkertegar per gård medgavs. I
1783 års lantmäteriförordning tilläts enskilda
bydelägare att vid storskifte få samtliga ägor
samlade inom ett område, även om de ÖHiga
delägarnas inägor lades u t i flera skiften. Stm~
skiftet påverkade inte bystrnkturen, eftersom
alla delägare fick bo kvar på sina ursprungliga
gårdar. Då ett gemensamt inhägnande a v
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vångama, d e t vill säga vångafreden, bibehölls,
var den enskilde bonden fortfarande beroende av bland annat denna del av bygemenskapen. Men det kom att visa sig, att storskiftet bara blev ett första steg i en långsiktig
förändringsprocess. Lantmätarna fick i uppdrag att praktiskt genomföra byarnas storskifte, och för att klara av detta behövde de
olika underlag, bland annat lantmäterikartor,
jordrevn ingsprotokoll , skattelängder och
ekonomisk-topografisk beskrivning av den
aktuella byn.rK1Såled es hade geometriska kartor upprättats åtminstone över en del byar,
till exempel Perstorp i Hovs socken, som
uppmättes år 1714, Varan 1707, Drängstorp
1773 och Glimminges norra häng 1799 i Västra Karups socken; Salomonhög 1709 och
Atteköp 1709 i Grevie; Barkåkra 1726, Ange! tofta 1726 och l 790, Ärrarp 1727 och Vantinge 1727 i Barkåkra socken. 1'10
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Förrättningsprotolwll över storshifte i
Dräng:5torjJ 1778-79
Skiftesförhandlingarna sköttes av en lantmätare och arbetsgången var vanligen följande. Underlag, somjordrevningsprotokoll
och lantmäterikartor, upprättades om de
inte redan fanns. Sedan uppmättes skiftenas
storlek i geometriska arealer, och d ä refter
vidtog överläggning med byalaget angående
kvali tetsgradcring av skiftenas bördighet.
Därpå omräknades de uppmätta arealerna
till en enhetlig kvalitetsgrad, den taxerade
arealen. Va1je åbo skulle sedan tilldelas lika
stor taxerad areal av inägorna som före skiftet.
Det innebar att en delägare som fick kvalitetsmässigt sämre jord än före skiftet erhöll
en större areal. Skiftesdelningen bekräftades
med delägarnas namnteckning. Storskiftesprotokollet i Drängstorps by får exemplifiera
genomförandet av ett storskifte på Bjärehalvön.
År 1778 den 16 juni, till vördsammaste
följe av konungens höga befallningshavande order inunder den 24 april, och i
anledning av dess härstädes utsatte laga
termin inställ te sig uti Drängstorps by av
Bjäre härad och V. Kamps socken, undertecknade Condiuteur och Commissions
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-~i,t ur skifteskartan över Driingstorp bys in ägor ufJjHättad i samband med stonkifte 1778-79. Jlhenkiftena (A-H)
dtt så kallade Toftafallet intill byns gårdat: Till gård ,1 hör ålw-shiftet A, till gård B skiftena B och 1-T, till gård
.,. ";e/ C och så vidare. (Teckning av storshifteskarta över Drängsto1ps by i 778-79.)

{:;-~ 1

'.in tm~i tare, C. F. Rango, att företaga mätxh storskiftes förrättande å alla denna
°:,\·s ägor.
,,.:, :nleds storskiftesprotokollet och sedan
----.·er
. .
~mo. Byam~innen beslutade enhälligt, att
.1ll j orden såsom åker samt äng skulle förc.elas dem emellan efter var och ens inne":-t:i.rnnde och här förut besk.rivne hemmanstal. utan avseende på vad jords kvantitet
, ,ch kYalitet var och en åbo förut kunnat
:nnchava, dock för att varje åbo efter dess
hemmanstal njuter sin tillständiga rätt uti
:int och gott. Va1:jämte byamännen förbe-

hålla sig med varann få lottaga om sina
nye stycken uti va1je skifte så i åker som i
äng, och b egära att om möjligen deras så
kallade beten och backar även efter samma grund dem e mellan måtte fö rdelas.
2do. Skall var och en hemmans åbo behålla sina förr innehavande hagar, åkrar
och lyckor på bygatan, eller fä så mycket
och stort igen, om någon utbytnin g och
jämkning därmed skulle ske, som varje
förr innehaft, och vad var och en därav
skulle hava mer eller mindre efter hemmanstale t, mister eller får han till uti bästa
ängen av änghagen nämligen norra ängfallet.
75

.3tio. Ängen hagen kall,H förd c>las uti -5\nne
fall som de blivit på marken utstakade,

Första fallet nännast byn tages all den iing
som i öster befinnes ... Detta första ängfall
fördelas till alla hemmanen efter lott. 1'' 1
AY skiftesproto kollet framgår det att lantmätarens arbele inle var utan problem. Han
skulle inte ba1·a m äta upp byns iuiigo1· och
samfälld brukad mark, utan också grarlera
alla skiften efterjordens börrlighet. Sedan
skulle byns inägor, åker och äng, fördelas så
rättvist som möjligt eftn gårdens storle k
(1nantal). De t var en grannlaga nppgifL inte
minst beroende på den sto ra variationen som
rådde avseende jordens bördigh et. I samband med uppm,itning a\' inägomarkcn beskrivs byns alla åker- och ängsfall , \·ilker är
o\'anligL. A.kenn arken omfattar fö~jancle -\ill
fall. No. l Toftafallet, åkerai-eal 5 tunnlancl
och 7 kappland, jorden består av ör (grovt
grus) och mulljord. - No.2 Skabbåkers fall,
åkerart'"a] 7 Ltnrnland och 16 kapplanrl, jorden består av ör och svartmyllejord. - >Io.3

Hö!js[ikers fall, åkerarea l 3 wnnlancl och 18
kapplanc!,jorden beslår a\· ör och mul!jorcl.
- :--Jo.4 I.ångåkers fall, åkerareal 7 tunnland
och 15 kapplaud, jorden består a\' ör och
s\·art rnulljord. - i\'o.S Stöfwels,\kers fall, åkerareal 6 tunnlancl och 10 kappland, jorden
består av ör och svart mul!jord. - No.6 Bic1~
åke rs fall, åkerareal 7 tunn land och l'.{ kapplancl,jorden bcst,'n· a\· i grus blandad wanmyllcjord. - No. 7 Stenåkers fall, äkerareal
10 tunnla nrl, jorden bes tår av ör och svartm ylle jorcl med halla, på sina ställen. Dessutom tillkommer åkerjord i iingshagarna,
som brukas i ensäde, areal 4 wnnlanrl och 5
bppland. Förmodligen utgör dessa tre tegar
e n så kallad nyodling i ängsmark. Va1:je åkerfall är uppdelat i aju skiften , u1nm Höijsåkers
fallet som bestod a\· fem och Sten{tkers fall ,
som bestod aY åtta skiften.
Ängsmarken omfattar följande n io fall.
Ko. 8 Slora eller Väst.ra hagarnas ängfall ,
areal J 6 tunnlanc! och 22 kapp land, består
a\' dels marlYall med surskog (smiirre skog aY
al, pil och hassel), och dels hårdvall med

No. 14 Ång
Grelngs fallet

lnägomarhen i Drä11gflorps by indelades i sjutton fall i srn11ba11d 111nl storskij/rts gmomf'rim n de. ( Teckning av iniigomarhN1 ,,n/igt s/01:rkifteskarta över Drä11gstu,j1s by 1778-79.)
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i Skabbelallet o ch kringelsåkrarna; varemot
Nils Jönsson fick elen östra lotten." ")lär denna lottning som förestår, så väl som föreningen under cle i september sku lle unclerskrivas, ytrrade sig Swän Olsson att han icke
någ·ot mera efter detta, varken lottar eller
unclerskriyer innan han fär s:1dan upprättelse som han vill i de redan förr tagna lotter,
varmed han \'ar missnöjd och efter sitt tycke
lidande och p ås tod att nänarande lantmätare kunde likafullt dela, utan hans överenskommelse och unclerskrifL."
Oron att bli förförclelacl ,·id skiftesdelningen var nog stor hos många bönder. Tvistem ål. som i Drängsturp, var nog inte ovanliga, och ibland fick lottning avgöra \'ilket
skifte som skulle tillfalla vem. De nva skiftesgränserna skulle också stakas ut. Efter många
sa m mantr~idcn , mycket d iskute rande och
kontrollerande samt lantmätarens stiincliga
.iärnkande och skickliga rnanövre1·ande kunde bönderna i Drängstorp enas och tillsammans med lantmätare C.F Rango skrev mau
på fötT~ittningsprotokolleL den (i augusti
1779.
Sammanlagt genomfördes storskifte aY
in_ägomark i fyrtiotvå 13järe-byar, de tidigaste
i A.rrarp och Vantinge i Bark{1kra socken ( 1764
respektive 1765) och det. sista i Vejby i Barkåkra socken ( 1827) . Hela treuiotvå byar skiftades under åren 1821-1 830. Flest. storskiften
genomfördes i Ho\'s socken.Fn
P;1 13jiirehal,ön genomfördes storskifte a,·
inägorna förhållandevis senrjärnfört med
Ö\'t'iga delar a\· Skåne.

.,,kar och surstagg (starraner, tillhör sl;iktel
:_irex. som föredrar fukliga biotoper). - )lo.
! Ös tra hagarnas ängfall, areal 9 tunnland
ch ~-I kapplancl, består a,· buskig tmig mad
ch h å rdvall med surskog. - No. 10 Norra
__1garnas ~iugfall, areal 11 tunnland och 12
. .ippland, består aY bättre och sämre hård·,:111. på sina ställen tuvig och något kärraktig,
:-::ed all slags småskog. - No.l l Skabbeleds
-ch \';istra tuviings fall, areal 8 tunnland och
- kappland, bestär aY tuvig skarp ljunglupen
:-:·.ager h,\rclvall med stagg och bläcker. \:,) _1 2 Östra tuv;ingsfallet, areal 13 tunnland
:-ch 11 kappland, best,°ir av mager ljung och
:::osslupen mad- och hårdvall med tuvor, al
ch 1·idcbuskar be,·äxt. - No. 13 Kaberängs
:·.111. areal 19 tunnland och 6 kappland. he,:.u- aY Lllvig, huskig och mossbelupen , dels
:-::.1d- och dels kärraktig mager staggvallsäng.
- :\ o.1 4 Greängsfallet, areal 19 tunnlancl och
_3 ka ppland, av samma beskaffenhet som
· -,rc'gående ängfall. - ~o.15 Skide och Skiclc:-. .1ls iingfall, areal 3 tunnland och 9 kapp'..,ncl. best[ir a\' god mad- och hårcl\'allsäng,
::,ed skog bevuxen. - No. 16 Påh lskans iing:.111. areal 6 tunnland och 12 kappland, be,:..-\s a\' birr och blöt mac!Yallsäng med råe kor,
,.!IlH gro,· srarr, skoglupen. - l\o.17 Gräslych·
2n1;fa ll, 2 tunn land och 7 kappland.
\'arje iingsfall ,ar uppdelat i sju skiften
·_norn C)srra tu\'ängsfallet, som bestod av sex
,;;_iftcn. w"
Den :31 a ugusti åte rkom lantmätare C.F
i<.a ngo. dä byns karta var geometriskt utt·iik:1.1cl enligt bcgiiran i fö regåend e protokoll
xh behörig beskrivning till denna var uträk:1ad. Denna beskrivning innehöll en t,1xering
.l\' l:Jq1s alla iu;igor och tegarnas storlek.
Den 18 september följde så en diskussion
,m fördelningen m· skiften i ett ar åkerfallen. ··Bönderua ble, h iirefte r m yc ket storm u nnade, och kom Swiin Olsson ochJöns
\"i lsso n med Yaranc\ra uti en hiiftig tdta an.raende skiftens tagande uti Skabbåkersfallet,
\ .lr\'id de under gro\'aste utli\telser, trng och
hot mot Yaranclra, Swän Olsson fällde många
c·der och s\'orclomar, och änt.eligen omsicle1
l<l[[ade med \'aranclra . .\ilen sedan fick Sw~in
O lsson friYi lligt taga den niist östrast.e lotten

Storshifte av utmarh
I Cöt.alancl och i Svealand var Yid början av
I 700-talet i princip alla utmarker uppdelade
mell a n olika samfälligheter, till e xem pel
hade bönderna i en by e nsamriitt till b yallrnänningen mt>dan bönderna i en socken
fick utnyt~ja sockenallmän ningen. På Bjärehakön lenle allmänniugarna kvar länge, så
hade till e xe mpel byarna Ranarp, Slam rnarp
och Viarp i FörslÖ\'s socken gemensam utmark. och i Gre\'ie socken n yt~jade hemmanen i Kilkröd. Skeaclal, I\orrlycke och Slotrer en gemensam fälad. T Crevie socken fanns
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Tabell 9. Antal storskiften av inägorna i fem Bjäre-socknar. Årtalen är hämtade från skiftesprotokoll och Lantmäteristyrelsens arkiv.

Antal förrättade skif ten per tidsp eriod
Socken
1760-80
181 J-20
Hm
V.Kamp
G1·cvic
Förslöv
Barkåkra
Totalt
Procent

1821-30

Procen t

42,9
23,8
19,0
4,8
9,5

3

15

18

3

6

l0
8

7
16,7

2
2
32
76,2

7
2
3
7,1

Summa

också en stor odelad fäladsmark som omfattade många byar bland annat Ängelsbäck,
Öllöv, Kille bäckstorp, Vasalt och Segels torp.
Men i bestämmelserna angående genomförande av storskifte ingick att byarnas samfällda mark skulle delas upp och därmed förhoppningsvis hävctas bättre. En uråldrig tradition var till ända.
Den första påträffade storskiftesdelningen
av utmark gjordes 1770 och gällde Vantinge
by i Barkåkra socken. I övriga Iljäre-socknar
påbörjades delningen under de första årtiondena in på 1800-talet. De kända är Svenstorp år 181 7 och Tro en to rp 1820 i Hovs
socken, Varan år 1814 och PåaqJ 1818 i Västra
Kamps socken, Attåöp 1817 i Grevie socken
och Vistorp 1816 i Förslövs socken. 10
Sammanlagt skiftades femtio utmarker
mellan åren 1770 och 18~ 7, från I 770 till
1827 enligt storskiftesbestämmelserna och
därefter i e nlighet med laga skifte t. Den
sista utmarksdelningen gjordes i Segelstorp
jusl år 1837. l'vlen antalet byar som är invol-

2
4

42
100,0

verade är större, eftersom den fäladsmark,
som är gemensam för flera byar, skiftades
samtidigt. Exempelvis skiftades utmarken till
Ranarp, Slammarp och Viarp år 1819, den
som brukades gemensamt av Killeröd, Skeadal, Norrlycke och Slottet år 1823, och den
sarnbrukacte mmarken till byarna Sönnerstorp, Iljäragårclen , H ånarp och Holmen år
1822.

Reglering av byns rågångar
I samband med att skiftesförrättningar genomfördes m åste likaså stängsel utmed rågångarna (gränserna) regleras och fördelas.105
Till exempel reglerades Ängclsbäcks bys
stängsel utmed rågången mot Grevie hy den
åttonde och nionde november 1827, medan
storskifte av Ängelsbäcks bys inägor redan
hade godkänts år 1824. Enligt det upprättade protokollet gick stängselförhandlingarna i stora drag till på följand e sätt. Den
åttonde november inställde sig Commissions
lantmätare FJ Krabbe, biträdd av medhjäl-

.j
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Tabell 10. Skiftade utmarker i fem Bjäre-socknar. Från år 1770 till 1827 storskiftades utmarken och efter detta år
enligt laga skiftcsstadgan.
Antal fönätta<le skiften per tidsperiod
Socken
1760-80
1811-20
I-lov
V. Karup
Grevie
Förslöv
Barkåkra
Totalt
Procent
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1821-30

1831--40

Summa

2

3

5

10

3

4

7

14

7
3

8
6

l

3
l

16
l'.!
4

l

10

14

25

50

2

20

28

.~O

100
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pare CJ. Grönwall, på fastigheten Ängelsbäck nnmmer ~jugo för att med anledning
a,· "Konungens höga .13efattningshafvande
Förordnande" överlägga om stängseldelning
i rågången m ellan denna och Grevie byars
inägor. De n ärvarande tj ugotre delägarna i
Angels bäcks by an tecknades i protokolle t,
liksom två ägare till nummer ett, som ägde
utmark inom Änge lsbäcks hy, och två repre,entanter från Gr evie by "updr;igne att svara
för de öfrige i Byen". Sedan de församlade
hade blivit lagligen kallade och förordnandet
uppläst, bö1jade förhandlingarna. Mötesdeltagarna beslu tade att grunden fö r stän gseld l'"lningen utgjordes av hemrnanstalen, och
de förbanrl sig att förse förrä ttningsmannen
med den uppmätta kartan och beskrivning
,amt andra handlingar som kunde behövas.
Taxering (uppmätni ng) ansågs inte nöclv~ind ig utom för en stängselbit, d är delägarna
,111såg de:-1. vara svårt at.t stängsla. Man löste
proble met genom att för vaije aln av denna
bit istället beräkna längden till två alnar.
Längs rågången fanns två stycken grindar,
den ena, kallad Tyllelid, tilldelades Ängelsbäcks by och elen a n dra, som fan ns längs

Segelstorps kyrkoväg, tilldelades Grevie by.
De närvarande blev oen iga om tidpunkten
för färdigställandet av stängsel - några föreslog den förste maj 1829 och andra den förste maj 1831 - och man uppdrog därför åt
kungens befallningshavare i Kristianstad att
avgöra tvisten.
Sedan stängslen bli,i t u ppmätta fördelades de mellan byarna enligt föregående överen skommelse. Av det gemensamm a stängslet
tilldelades Grevie 378 ½ alnar (motsvarar
225 m eter ) och Ängelsbäck samman lagt
1091 ½ alnar (648 m eter ). Delägarna utlovades a tt få avskrift av såväl protokollet som
delningsunderlaget och beräkni nge n av
stängsellängden. Den nionde november forte
satte förhandlingar efter att de närvaran de
åter hade förtecknats. Varje gård skulle ansvara för unckrhållet av en viss stängselsträcka, och uppdelningen företogs genom
lottning. Sedan visades respektive stängseldel. Förrättningens protokoll avslntades med
följande lydelse. "Widare war icke a tt anföra
sedan protocollet blifwitjusterat, och för
öfrigt icke n ågot klan der anmäldes emot
werkstäldes förrättningen." Det 1mderteck-

=-

·.feer detta år

/\.arta över priistgårrlsjorrlen i Barhål11n år I 726, till vänstn; orh 1 763, dl'I vill säga före och efter storskiftet. Antal
1kiflm m.inskrirle film tjugo(itta till sju, men fortfarande var int,,jorrlPn samlad i ett stycke. "- beterlmar kyrkan orh P
priistgårrlen. (Terkning av inägo111arkr11 lillhömnr/e priislgån/1'11 i Barkåkra.)
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nadcs, förutom av förrättningsmanne n , också av representante r för Ängclsb~icks och
Grevie byar och de närvarande nämndem ännen.

Enskiftet och laga skiftet
I jämförelse med kommande skiftesrefonner
blev storskiftet den minst genomgripande
reform en. Storskiftet innebar att bygemenskapen till stor del bibehölls - gå rden låg
kvar på sin gamla plats i byn, och många byar
hade inre skiftat. utmarken , \'arför sommarbetet på fäladen var gemensamt. Byns bönder \'ar fortfarande tillsammans ansvariga för
au åker och äng inhägnades. Men elen alltmer utbredda n yodlingen resulterade i au
antalet inägor och små åkerlyckor ökade och
därm e d också arbete och kostnader för att
stängsla in dessa. Ett a lte rnativ som diskuterades var att in hägna betesmarken och därmed st~inga in djuren i stället för a tt som på
1700-talet utestänga dem från iniigomarken.
Om cljuren inhägnades fick de enskilda bönderna siilva se till att deras egen b e tesmark
blev stängslacl. I samband med storskiftet
hade visserlige n tegarnas antal minskat men
inte så myc ket att ägorna var samlade inom
e tt: par område n.
Behove t var oc kså ston at.t införa n ya åkerbruksmctocler, som odling a,· focle r växter
och växe lbruk, vilket knappast hit sig göras
om de gamla odlings- och hägnadssystemen
bevarades. 1111'
Den som först lät genomföra en radikal
omfördelning a\·jorden var frih e rre Rutge r
Maclea n på Svaneholms gods. Godset l{1g
samlat i Skurups socken och omfatta de ett
femtiotal gårdar och ornkrillg fyrtio torp.
När han är\'cle godset 1782 brukades d e t på
tradi tionellt d åtida sätt, och han påtalade
bland annat att dagsYerksuttagct Yar alldeles
för stort och att frä lsebönderna därför hade
för lite tid o ch ork att sköta sina egna gårdar.
Dessutom var- mer ån e n tredjedel a\· å kertegarna bcl~igna så långt ifrå n byarna att det
var omöjligt att sköta dem ordentligt. Maclean önskade re formerajordbruket ge110111
att för;inclra brukningsförhållandena. God80

set skiftades ochjorden delades upp i ajnttiotre jämnstora lotter, med e n gård i mitten
omgiven av c u tr~iclgå rd. Således sprängdes
ek gamla byarna, husen revs och flytta des u t
till de nya lotterna. Det gamla Lresädesbruke l
skulle avskaffas och ett växel bruk införas, där
odling av vallväxter och rotfrukter alternerade med str{1siicl. Bönde rna protesterade
och åtskilliga flyttade, men så småningom
b lev d e enskif'tade byarna besatta med arrendebe talande bönder.
Andra godsägare lä Lgenomföra enskifte
e nligt Macleans modell, men kostnaderna
\ ar stora o ch in n ebar ell vissL ekonomiskt
risktagande . O m kring 1 790 steg emellertid
spannmålspriserna snabbt, vilket gavjordb rukarna öka de ekonomiska resurser. Dock
krävd es också vissa lagändringar för att skifte
i byar med många ägare skulle kunn a genomföras. Ar 1803 utfärdade kunge n , Gusta,·
IV Arl.olf, e n enskihesst:arl.ga Jor Skåne. Denn a stadga anknö t till 1783 å rs Ian unäterif'örorclning avsee nde regle rna för utbrytning m·
enskilda gårda r. Enskifte in n ebar att varj e
gård skulle fä all sin jor d samla d ino m ett
område, och att en del g,hdar fick lämna byn
och flytta ut til l d e nya ägorna, utflyttnings(Yång. Enligt enskiftessLaclgan var de t: emellertid inte nödvändigt att alla gårdar i b yn
sklllle genomföra e nskifte, utan om en eller
11ågn 1få jord iigare i byn begärde e n skifte, så
bröts deras h e m man ut ur byn.
På BjärehalYÖn finns n ågra exempel på
så dan LLtbrytning. Vejby i Barkåkra socken
bestod av arton hemman , och år 1808 enskiftades hemman uurnn1er sexton och sjutton. me da n res ten a\' byn storskifta d es å r
1827.JI),
I Ramm~jö bv, Västra Karups socken, enskifta des h emman nu m me r fern år 1825 ;
reste11 a\' byn ge11omforde laga skifte 1832.
Samrnanlagt e n skifta cles arton Bj ä re-byar,
de n första \·ar Änge ltofta år 1803 och den
sista Elestorp 1827; för ö,-rigt var det e ndast
en by som e nskiftades i H m·s socken .
Häl fi:e n a\· alla byar som gen omförde enskift.e fanns i Förslövs socken , dä r exernpeh·is
Förslö\', Vistorp, Viarp, Slarnma rp och Olstorp skiftades år 18 19.
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Tabell 11. Enskif tade byar på Bjärehalvön.

-\ntal förräuade skiften per tidsperiod
1803-10
18 11-20

' •Kken

1821-30

Sumllla

Procent

Hm·
Tore ko,·

5.6
5,fi

,·. ~rup

2

L~reYi<·

2

Förslöv
B.1rkakra
Tulllit
Procen l

6

3
3
16,i

G
33,3

3

~

9
:iO.O

3
18
100,0

Det sis ta enskiftet genomfördes i Ilöske
1826- 29. År I 767 bestod Böske a\' ell kronohemman p å 2/ 3 mantal och d essutom txå
torp och en kva rn. 1'l'År 1826 fanns cd. fyrlängade går<lar och nå gra smärre hus. Åkern
!äg samlad ru nt gårdarna och resten ,·ar äng
ocb fäladsm ark. Marken kring den ösrra gården delades mellan två brukar e, på kartan
kallade C och E, men den störste j ordiigaren
,·ar F, som bodde i d en västra gården. Det
r,·piska fö r enskiftet yar att ya1j e g~trcl skulle
fa all sin _jo rd sa mlad i e n srycke, ocb detta
framgår k.lan aY det visade utsnitte l a,· skifleskarcan. Bonden F har nu etl sammanhållet
o mråd e , som fö rut bes tod a,· ett femti o ta l
regar, och ägaren till gård C har en egendom
,om fönit bestod aY eu i)Ttiotal tegar. Det

11,l
11 ,l
fiO.O
16,7

2
2

100.l

framgår också att lan tm ätaren inte så sällan
delade på tegarna.

Stjernswärds Engeltofta i Barhåkra
socken
Redan å r 1803. det ,ill säga då enskiftesstadgan b ö1jade gälla i Skåne, hit Carl Georg
S0ernswärd genomföra enskifte, enligt Maclcans modell. på sitt gods En gel tofla i Barkåkra socken . Stjernswärd var e n m· sin tids
största föregå ngsmän inom jordbruket. H an
föddes 1767, de ltog som tjugoe ttåring i finska krige t och tog avsked som ryttm ästare
1791. Engeltofta gods kö ptes år 1784 av
Rudolf Hodde r Stjernswä rd, o ch 1793 ö ve rLOg h ans son Carl Georg det då skuldsatta
godset. 111~ På sidorna av elen äldsta ekonomi-
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byggnaden lät den <låvarancle ägaren Bengt
G. Fröhlich år 17()4 bygga de båda massiva
tornen. Redan på 1760-talet bestod huvudb yggnaden av en korsvirkeslänga, som år
1808 ersattes med en envåningslänga. Det är
samma byggnad som i våra dagar, fast ändrad
av inre ombyggnad och n ågot förkortad p å
grund av sättningar i norra gaveln. Genom
att resa till Skouland fick Syernswärcl en god
inblick i moderna skotska brukningsmetoder
och redskap. Han bad sin vän Lord Kellie att
för hans räkning försöka engagera dels en i
mod e rna metoder insatt lantbrukare , dels
smeder och plogdrä ngar. År 1803 enskiftade
han godset och enligt engelsk förebild slogs
de gamla byägorna samman till nitton farmer eller arre ndegårdar. Farme rna försågs
med nya mangårcls- och e konomibyggnader.
Till Engeltofta hörde också en hamn i Skepparkroken. År 1803 lät han även bygga en
redskapsfabrik, Sveriges första. På den övre
vå ningen fanns bostäder för de skotska smeder, som han anställde . Med hjälp av dessa
smeder började han att här tillverka jordbruksredskap, bland annat e n gelska plogar,
harvar, trumlor och tröskverk, vilke t var starten på e n mekanisering av det relativt p rimitiva svenska jordbruket. På sitt gods införde
han ett cirkulationsjordbruk, med en växtföljd av b land annat klöver, ärte r, bönor och
vicker, samt: genomförde täckdikning av åkrarna. Han uppförde potatisbrännerier och i
meje riet gjordes ost för export. Stjernswärd
introduce rade också så kallad brä nnodling
vid etableringen av en n yodling. Godset förmådde dock inte bära d e stora investeringarna, och Stjernswä rds hårt ansträngda ekonomi hade ingen möjlighe t a tt klara de svåra
kriserna som följde i Napoleon krigens spår.
Ar 1819 var han tvungen att sälja EngelLOfta
till den störste fordringsägaren, nämlige n
kungen Carl IV Johan.
Carl Georg· Stjernswärd dog utfattig i
Stockholm 1825.

Storskifte kontra enskifte
Pa rallellt med att enskifte genomfördes i
början av 1800-talet gällde också de gamla
förordningarna om storskifte. Emkifte ge82

nomfördes fra mför allt i samma del a r a v
Skåne, där storskifte t n ågra å rtionde n tidigare var mest betydande. Södersbtt, Lunclasl~itten och Landskronaslätten blev ti di gast
skifrade, och först senare följde Österlen, Kristianstadssläuen och Änge lholmssläuen i nu
nämnd ordning.
Det var alltså möjligt att ansöka hos länsstyrelsen om au få genomföra antingen storskifte eller enskifte . Under å ren 1821-30
genomfördes p å Bjärehalvön 32 av 42 storskift.en, vilket innebär aj uttiosex procent,
medan motsva rande siffror för enskifte var
9 av 18, eller 50 proce nt. Under perioden
1811.- 30 föreko m alltså b åda skiftestyp e rna.
l Hovs socken ge nomfördes a rton storskiften
under p e rioden 1811 till 1830 men endast
ett enskifte , och i Västra Karup var motsvarande siffror tio o ch två. I Förslövs socken
genomfördes nio enskiften mellan 181 l och
1830, men endast två stycken storskifte n, och
då under åren 1821 till 1830. Atminstone på
~järehalvön fanns en regional skillnad , Hov,
Västra Kamp och Grevie genomförde företrädesvis storskifte , medan e nskihe var dominera nde i Förslöv.110
Enskiftet var svårt att ge nomföra i andra
områden än sådana där nästan all mark gick
au odla. Därför var det i släLLornråde n a ,
framfö r allt i Skå ne, i Västergötland och på
Öland, som enskifte var vanligast. Följderna
av e nskiftet blev också d rastiska, flertalet av
g[u-d sägarna fick lämna byn o ch bygga upp
gårde n på det n ya, tilldelade området. I längden va r det emellenid ohållbart au ha två
parallella skifteslagstiftningar. Stor- och e n-

Tabell 12. Antal stor- respektive enskiften på Bjäre
unde,· åren 1811-40.

Socke n

Antal s1orskifte n år
1811-20 1821-30

Hov
Torcko\'
Viistra Kamp
Grc'"ie
f ö rslii,·
Barkåkra
'fotalt

An tal ensk.iften

15

0

0

0

6
7

0

0

2
2

0

G

3

0

2
2

i

32

0
6

9
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,kiftesstadgorna ersattes d ärför med förord:1ingen om laga skifre år 1827. Laga skiftet
kan betecknas som etl mellanting m e llan
,ror- och enskiftet, mer radikalt. ä n det förra
men mindre genomgrip ande än det senare. 11 1 1 e nskiftade byar medgav inte m yndigh eterna att laga skifte genomfördes, däremot
\ a r detta möjligt i byar där srorskifte förekommit. Det ovillkorliga skiftesvi tsordet å terinfö rdes, det vill säga det räckte med att e n
d elägare i byn b egär de laga skifte , för att
detta skulle genomföras i hela byn. Utflyt tning av g[ird ar och e rsättning till de utflyttade bibehölls och liknade de bestämmelser,
,om gällde för e nskifte t. Det sista enskiftet
ge nomfördes 1826-29 och fastställdes i Böske 1829. En ny bestämmelse for laga skiftet
\·ar att utmarkerna skulle skiftas samtidigt
,om inägorna. l regel tilläts tre ägolouer per
hemmansdel, av vilka högst två fick vara inrösning~jord, det vill säga åker ellerjord som
beräknades kunna bli uppodlad. Till skillnad
från storskiftesförordningen kom den gamla
indelningen av inägomarken i vångar att brytas upp. Tpraktiken försvann allt5å den sedan
medeltiden praktise rad e byorganisarionen
och bygemenskapen i samband med att enskifte och laga skifte infördes.

Laga shiftets genomförande
Laga skifte förekom i sam manlagt sjuttioen
b yar, av vilka elen första år 1829 i Kvin n aböske, Grevie socken, och den sista 1863 i
Severtorp, också i Grevie socken. 112 Flest laga
skiften genomfördes i Västra Karups och
Grevie socknar och under åren 1831-1850.
Antalet skiften per gård varierade från b y till

by. l exemp elvis Ängalags by i H ovs socken ,
där tretton gt1rdar skiftades år 1841 , tilldelades sex gårdar sina ägor samlade i tre stycken
skiften, fem i två skiften och två i ett skifte .
Än galag skiftades samtidigt som Kärragårcla.
I rågångarna mellan byarna beslöt man att
b ygga stengärdsgårdar. De n sammanlagda
stängslade sträckan var 36 322 alnar (21 .575
meter ), om man inkluderar yttre hägnade r
mot andra byar och skifteshägnader mellan
h emmanen .
Grindar skulle också sättas upp, sammanlagt ett tiotal. Kostnaderna för stängsling i
san1band med skifte clelacles mellan byar och
h e mman. Skifte av utmarken i form av enskifte förekom i Faritslövs by å r 1825 och som
laga skifte den gem ensamma u tmarken för
Hovs och Pe rstorps byar 1838 samt fälad tillh ö rande Grevie hy år 1854.

Hur ett laga skifte gi,ch till
Laga skiftet i Ram m sjö by i Västra Karups
socken påbi'11:jades den femte april 1831, då
Ola Jönsson, ägare till en av gårda rna på
h e mman fyra, anhöll om att laga skifte skulle genomföras. 11 ti Den nionde april fick Cornm issions la n tm~itare J. Bergström i uppdrag
att i "Laga skifte utbryta och förd ela ägornc
till Sökande ns h emman", omfattande fem
h emm a n , där d e fl esta hemmanen had e
fle ra ägare . Alla b erö rda kallad es till möte
elen ~ugon de maj , och d å konstaterades att
h e m man num mer fe m h a de brutit sig ur
bygemcnskape11 oc h hlivit ens kiftat 1825 ,
varför laga skifte t endast omfa ttade fyra hemman. Ägarna till d e oskiftade gårdarna antecknades i protokollet. Dessa var följande.

, Bjäre
Tabell 13. Laga skiften på Bjärehalvön.

!Cf:en :\r
>:!l - 30

3
Il

9

Socken
HoY
\'. Karup
Grevie
Förskl\·
Barkå kra
Totalt
Procent

Antal förrättade skiften per tidsperiod
1841-30
1828- 30
1831-40

185 1-60

-l

8

13
7
2

5

7

3
2

8

:o

27
38,0

31
43,7

1861-70

2

14
21
19
13
-l

3

1,4

Amal

9
12,7

3
4.2

71
100,0

%
19,7
29,6
26.8
18,,~
5,6
100,0
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Skiss av laga skiftpsfmrla11 över i11iigoma till Ram111.1jö by. Prirlwrle 0111rådP11 ulgiir d/w; uila äng. A.goför/u1fla11rlma
framgår av texlf'II. (Tl'l'iwing av laga skifleskar/a11 övn i11ägonw i Rammsjö hy år J831. )

Hemman no I. Ägare var Troeu .',!ilsclotter
5/32 mantal (på kartan tilldelad littera A),
Anna Hansdotter 5/32 mantal (B), och Ebbe
J önsson också 5/32 mantal (C).
Hemman no 2. Ägare var Nils Pehrsson
:J/32 (D),Jöns Ebbessons hustru Kjerstin
5/32 (E), Staffcn Ebhesson 5 / 32 (F), Bolla
.Jönsson 15/ 64 (G), och Anders Yl[mensson
5/ 64 (H) .
H emman no 3. Agare var !\ils Andersson
(T), På ] Eskilsson (K), och Swen Swensson
(L) vardera 1/8 m aJ1t:al.
Hemman no 4 . Agare var Ola Jönsson ¼
(M), Nils J önsson 1/ 8 (N) och H an naJönsdotter J/8 mantal (0).
U nder mötet uppvisades elen karta som
upprättats i samband med storskifte t 18 1819 och som också hade använts vid enskiftet

är 1825. Kartan ansågs inte helt till f}llest på
grund av en del n yodlingar. De n 20 och 21
maj upprättades en taxerin gslängd, d~ir all
inägomark numrerades och klassades i bördighet, och för va1je teg uppmättes storleken. J o rde n indelades i bördighctsklasse r,
d,'.i r den bästa jorde n ka llades inrösn in gsjord
och omfattade åker och äng, medan elen
sämstajorcten , a\Tösningsjord, utgj ordes av
kiirr, stenbunden mark och backar. I Ram msjö omfatta d e nämligen laga skiftet främ st
åker och äng, medan samfälld skog, tonjord
och strandmalar inte skiftades. Sammanlagt
omfattade gårdarna som skifta des 120 tunnland och :?3 kapplan d åker, varav 5 ½ Lun nlancl nyodlingar, l!'i5 tunnland och 29 ka ppland äng och d essu tom 114 tunnland och 15
kapplancl önig mark. De bärande produk-
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Tabell 14. Ersät1
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-:: n<e nheLerna i ängen var troligen hårdvallsi.'lg och "sidlänt äng", där marken var av god
. - .!litet och därmed lämplig för slåtter. Den
· .itte juni npptogs förhandlingarna igen.
-:-_cxe ringslängderna läsLes upp och godkän~scs. Principerna för delningen diskuterades
~h lant1nätare BergsLröm fick uppdrag att
·..rbeta ett delningsförslag.
Den fjärde juli gick man husesyn på de
:- ~a hemmanen. Exempelvis b es Lod >/ils
"...:1densons gård av fyra längor i gott stånd,
:-.:i mangårclsbyggnader, en brygghuslänga,
-:-.en föga fruktt rädsplante ring. Enligt for-d,ningen ägde gårdarna sammanlagt elt
- -1.iotal "s Lugo byggnader och laclugårdsh us·•,
"':m n,"tgra brygglrns och skvaltkvarnar. Dess:om fanns sju torp.
\ -id enskiftesförrättningen 1825 hade en
....,..:11fälligheL bevarats, vilken utgjorde stran::en .. med derinom belägna fiskeriinrättning::.:-. tångh~imtnings och uppwän dingsplatser
-.:,.mt grus och lergropar". Dena område var
·:1~jligt alt odla upp, och (brför blev d e t
.::·.-en i forts~ittningen en bysamfällighet. Prin:perna inför clelni11gen måste nu fas tstäl las.
Jcn so m lagt upp sten och stengärdsgårdar
-.;,de under fyra år räu att transportera bort
,d1 a11Yända stenen. Om någon avstod skogs-:.irk h ade ve d erbörande rätt att under tre
.::.:-, tid "borttaga warande skog och buskar",
_-ch till de nya skiftena skulle vägar dras. Man
-.:,kurerade också utllyLLning och vilken e r--~nning de utflyt:tade skulle få.
\.id laga skifte "utlokaliserades" ett inte
bcn-dligt antal gårdar till hemmanets ägor,
-ilket innebar att mangå rdsbyggn a d och
:.,clugård fick flyttas eller byggas upp på nytt.
~örancle Ramm~jö konstaterade lantmätaren

au "denne Bys sarnmanbyggda läge gör utflyttning för erhållande af redige skiften nödvändig". Följaktligen fick främst de gårdsägare
som hade byggnader i d åligt skick räkna med
at Lfl ytta u t. Av fjorton hemmansägare fick
nio bo kvar i b yn . Byborna ~jälva föreslog a tt
Nils Persson ochjöns Ebbesson på h e mman
nummer två (littera D och E) skulle flytta ut
och få vardera ell område vid Vegalts rågång,
Swen Swensson (L) på hemman tre skulle
flytta till ett skifte vid Slättaröds rågång och
från h emman nummer lyra skulle Ola Jönsson (M) fl yua till ett område, som låg in till
rågånge n mot Mäsinges och Vegalts byar.
Dessutom besLämdes, i enlighet m ed lant.mätare ns förslag, att Staffen Ebbesson (F), som
hade en gård på hemman nummer två, också var utflytLningsskyld ig. Ersättningen till d e
utflyttningsskyldiga bestämdes till 133 ri ksd a ler och 16 skilling Uanco för va1je 1/8
mantal samt ersättn ing i form av körsell*ilp.
Vidare antecknade lantmätaren i protokollet
att elen statliga ersättningen borde utgå med
högsta belopp med anledning av "brist p å
byggnadsämnen och nästan allmän fa ttigdom". Ersättningens storlek framgår av nedanståe nde tabell.
Den nittonde a u gusti var skifteshandlingarna kla ra och alla förkla rade sig n~jcla. Den
åttonde november stakades skiftena u t. Delningen innebar också atLnya stängsel måste
sättas upp. Den tolfte m ars kom lantmä tare
Be rgström åter till Ramrnsjö försedd med
en föneckning över alla befintliga och nya
sLängsel, varefter kostnade rna gjordes upp.
I enlighet med hmtmätarej. Bergströms förslag fö rcle lacles inägornarken cnligL tabell
1 !J.

le:-::

r: ....

:.::-

Tabell 14. Ersättningens storlek till dem som var utflyttningsskyldiga i Rammsjö by.
?,'::1re dc11.a

Agare

.cnHnan

2

2
2
3

-!

.Jöns Ebbesson
:--/ils Pehrsson
Staffen Ebbesson
Swen Swensson
Ola.Jiinsson

Banco
Ri ksclaler: skilling
83:16
83:16
166:32
l'.'11\:1 6
266:32

I [alnnak
längder
'.l8:13
,38: I:'\
i7:06
61 :16
123:1 2

Ki>rslor
Dagar
7 7/8

7 7/8
l S'l/1
12 1/2
25
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Tabell 15. Fördelning av inägomarken i Rammsjö by enligt protokollet fört vid laga skiftcsförrättningen år 1831-32.
Ilemman

Åker

Ang

A,-rös1li11 g~jord

Areal

1:2. 3. 4
Il: 2-6
lll: 5 , G, 7
IV: 2. 3, 4
Vågar, in1pccli111ent
l'otalt
Procent

17:]3
4G:20
28:28
27:26

-45:10
G4:08
25:27
'.!0:16

120:23
30,9

E,,,:29
39.9

15:27
42:11
3 1:30
19:17
-l:2(i
114: l.~

78:18
153:07
86:21
67:27
4:26
391:03
100,0

29,2

.4m,/m rir angiv,,11 i 1,w11la11rl orl, kaj1j1l11nd, diir 32 k11pj,l1111rl 11wtsvarar J tu1111l11111l.

Historik om Rammsjö by
Lå ngt innan laga skifte genomfördes i Rammsjö by hade området bebotts och markerna
brukats. Byns historia återspeglar förhållandena i m å nga byar längs Bjäre-kusten. Att
Rammsjö redan för flera tusen år sedan var
en attraktiv plats därom vittnar förhistoriska
boplatser och gravar. En stenåldersboplats
har funnits p å fastigheten ~.:5 och dess11tom

Karta äver behyggdm1 i Rmnmsjöstmnd virl sekelskiftet
1900 ( Kopia efter "B.w;gna.dstmdition och byggnadsvård i Ra.mmsjö... Kulturnämnden i Håstorl kommun.
1990).

har arkeologerna hittat en stensättning och
sex skålgropar, ett slags hällristningar, som
är va nliga på Bjärehalvö n . Många lösfynd
från olika tidsperioder har påträffa ts i markerna. Av fyn<lcn att döma har områd e t varit
bebott sedan stenåldern. Första gången byn
omnämnes i skriftliga källor är år 1524 och
då som Ramssröd. Den första bebyggelsen
utgjordes förmodligen av bondgårdar, som
låg p å de bördigaste markerna inåt land.
Något enstaka hus eller nå on fiskebod kan
9
ha funnits vid stranclen. 11-i Ar 1737, på indelningsvcrkcts tid, fanns det tre husarer i Ramm~jö, vilka tillhörde Bjäre härads kompani.
Enligt en beskrivning av Kristianstads län år
1767 skulle byn omfatta två skattehemman,
fyra gate hus, vilka sannolikt var torp, och f-)1ra
sk,·a ltkvarnar. Den första kartan över Ramm~jö är upprättad 1806-07 och då låg gårdarna
samlade i tyra klungor och från va1:je gårdsklunga ledde en fägata, in ramad av gärdsgårdar, ut mot betesmarken söder om byn . Enligt "beskrifning till Bjäre härad", upprättad
år 1817, bestod byn av sjutton gårdar och tio
torp eller gate hus. Åkern låg i ensäde och all
åker bes:1ddes årligen. Sammanlagt hade
gårdarna trettiofyra h~istat~ sextioåtta fäkreatur och hundra får. Ramms jö by skiftades
flera gånger. A.r 1819 storskiftades utmarken
och året därpå byns inägor. Fastigheten nr
fem och delar av nr tre enskifta des 1826 . .Å.r
183 1-32 genom fö rdes laga skifte . På den
magra jorden var det svårt a tt försörja en fami~j och därför ägnade man sig åt binäringar som sjöfart och fiske. År 1860 fanns <le r i
Ramm~jö inte mindre ~in tolv fiske lag med
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.c..:·dera ungefär sex till åtta mans besättning,
-:-_en under slutet av århundradet minskade
:°__-;;.et och på 1890-talet var antalet nere i fyra
· -.:l bätar". l ett husförh ö rsprotokoll från
~ ''J--± u ppges att tvåhundra Rammsjöbor, var:e mtio va r ajökaptener, arbetade med frakt..:.n och detta pågick fram till 1930-talet.
På strandmalen söder om byn fanns enligt
-...: :-ran 1806-07 tre hus och ett arnal fis ke- · dar. Strandmalarna hörde till <len gernen_:11rna utmarken och skiftades inte, utan d et
-:u- langt senare som stranden delades upp
-::ellan gårdarna i byn. l Rammsjöstrand
-.c.:rns det e tt fe mtiotal fis kebodar på 1880~et.
l -nder 1900-talet har bebyggelsen vuxit i
:Z.,mmsjö och i Rammsjös trand finns nume-:;. en omfatta nde fritidsbebyggelse.

:Iemmansklyvningar
:le ,Ye nska myndigheterna uppr~ittade e n
rdt>bok 1662 för att de skulle se över skatti zgningen i den e rövrade provinsen Skån e.
· ·.:uj e gård mantalssattes med en siffra som
.;;.ullc Yara normen för skatteuttaget. Allt.efler- - m mer jord odlades upp under 1700-tale t
..ch kunde räcka till försö1jningen av flera
:.,.miije r blev det vanligt att_jorclebokshern'"":,rnen delades upp i flera brukningsenheter
_::;irdar) , så kallad h e mmansklyvn ing. 1 1., T
: 7-17 års lag fastslogs att skatte- och krono_.em man fick klyvas så mycket som de lokala
-:l\11digheterna och domstolarna tillät under
: 1rutsäuning att en famiij kunde försörja sig
?i g,'trden. Möjlighe ten att stycka av och sä~ja
_\sen små brukningsenheter tilläts i Skåne i

samband med enskifte na i bö1jan av arLonhun dratale t. I motsats till torpen kom dessa
småjordbruk att mantalssättas. D~irför kom
småbönderna i Skåne att i hög grad spela
samma roll som torparna gjorde på andra
hå11.11 u

Hemmansklyvningar på Bjärehalvön
Sannolikt brukades d e olika d elarna i ett
h emm a n sorn separata enheter innan elen
officiella förordningen kom år 1747. E.xempe!vis bestod byn Svenstad av ~ju hemman, av
vilka h emman 2 och 3 samt 6 och 7 var sammanslagna. I 1742 års mantalslängd fanns t.re
åbor registre rade på h e mman I , som sammanlagt omfattade ~/8 mantal. Troligen bestod h emmane t av tre gårdar, som b rukades
var för sig. I 1750 års mantalslängd hade
h emmanet officiellt d ela ts upp på två brukningse n heter på vardera 3/ 16 mantal. År
1742 brukades hemman 2+3 av tre åbor, me n
år 1750 hade h e mmanet delats upp i fyra
fristående enheter. 11;
I Salomonhög bestod byn (1r 1785 av nio
hemman, varav num rncr 7, på l / 4 man tal,
~igdes av Ola Pehrsson. De tta delades i två
h emman på vardera 1/8 mantal. De n ena av
dessa gårdar klövs åter år 18:°'>0 och då i f)1ra
egendomar, me dan elen andra gå rden bibehölls intakt. Enligt ett bevarat protokoll sålde
Johannes Sonesson, ägare till en gård på 1 /8
mantal i Salomonhög, elen 15 september
1849 9 kapplancl jorcl i nordvästra hörnet av
mo~seskiftet till snicka ren Nils Peterj önsson
för en förpantningssurnma på 33 riksctaler.
Ägodelen på 9 kappland mo tsvara de ett
mantal på 11 5/23:">2. 118
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Tabell 16. Klyvning av hemman ett och två plus tre i Svenstads by.

acc<
ri-e:-.

:lemman

::. r.:-

:

1742 å rs mantalsb ngd
l\fantal
A.bor

3/8

.-\:-

de::

H emman

17">0 å rs man1als!;i11gd
Mantal
.-l..bor

l\. Ebbesson

3/16

P. .fönsson

'.l/ 16

L.Jönsson
P. .Jönsson

l/ 6
1/6

P. Hansson
l.. P iirsson

J.
2/3

Pålsson
H. \-Vallbcrg
H. Olsson
P. .Jönnson

2+3

1/6

H . Olsson

1/ 6

P.Jönsson
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Tabell 17. Klyvning av hemman nummer 7 i Salomonhögs by.

Ar

i'vlantal

1785

1/4

Ola Pehrsson

1811
1837

1/8
1/8

Jöns Olsson

Ar

:\bor

'vlantal

1811

O lof jönsson
Gatehns: Anna :'\ilsdotter

Abor

Så ne Olsson
1/8
1 /8
C. \\"ahlqvist
Dr{i11 ~:J . Sonnesson

1837

U ndan lag: S. Olsclotlc r
I

18:,0

1/ 8
OlorJönsson
Inhysin g: Sw:11 :\•l ickclscn
To rp: På! Troedsson
Torp: :'\ilsJönsson

1850

1/ 42
OlofSo nesson
l.ln dan tag-: S. Olsdotter
Gatehus: '-' .P.Jönsson
1/ 98
P. Jöns.'mn
1/ \JS
J. J önsson
11 5/ 2352 '-'.P.Jönsson
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Kllrla över klyvning av hemman n1111w,er i i l femmesto1p år 1855-56. 1\gom afördelades på tre ägare (A , B orh C'),

där n:speklwP ägodel varsmnma11hållm i el/ stydw
hemmansklyvning i Hemmestmp.)
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I Lantmäteristyrelsens arkiv finns det upp~ifter på olika förrättningar, som skiflen och
hemmansklyvn ingar, och Yilka år de gjordes. 119 Enligt dessa uppgifter skulle elen första bokförda hemmansklyvningen på Bjärehc1h·ön ha genomförts i Varan :ir 1833 och
den sista i Perstorp 1881. Men som framgår
aY cle t\'å nänrnda exe mplen före kom hemmansklyvningar långt innan den officiella
,ratistiken visar detta. Enligt Lantmätcristy:·else ns statistik gjordes Oest hemmansklyvni ngar i Öllöv, nämligen 14 styc ken mellan
i.ren 1845 och 18 63. I Ängd sbäck och Ranarp
~enomfördes 13 respektive 12 stycken. Upp-

gifter saknas för en del byar, men enligt de
tillgängliga uppgifterna genomfördes 161
stycken hcmmansk.lyrningar i Biire-socknarna
under period en 1833 till 1881 , av vilk,1 det
största antalet i GreYie socken, 69 stycken . 1
områden där omfattande n yodling kunde
ske och al ternativa möjlighe ter till försö1jning fanns innebar hemmansklyn1in g en
minskad skattebö rda per gård. Sedan sextonhundratale t var det hemmanet som utgjorde
grunden för beskattning, och när ett hemm an geno m klyvning fick fl era bruka re delade dessa på hemmanets skattebö1-da.

Tabell 18. Antalet hemmansklyvningar i ~järe-socknarna fördelade på tioårsperioder. Inga uppgifter faiu1s för Båstad.
' 11cken

18-11- 50

1851-60
5

6

11

5

22

12

3!)

ll
6

~-!

~~

ö9

2

16
3

:1
7

27
13

4

2-1

-

82

50

H .9

50,9

31.1

161
100.0

18:H- -!0
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Unda slulfl av ar/011/wn drnlalrl ölmdl' armlm av ål!n- .rnr1/Jb/ och dd jJå ängens bPl: ostnad. Den varviga leran i
Vejby plöycs med JJ!ogdragen av tre hästw: (Foto i Ko111muna1kivel i Bdstads bibliotrk)

Nyodlingens tid
Det gamla ägosysternet, där bygemenskapen
kollektivt bestämd e hur byns marker skulle
u tnyttjas, hindrade inte att åke rjorden kunde
utvidgas genom nyodling. Ett exempel från
Bjärehalvön utgör u tmarkens uppodling i
Dcjarps by i Hovs socken. Dejarp är känt i
skriftliga billor sedan 1524, och byn genomförde en rad skiften. Det bö1:jade med ntmar kscle lning år 1820, fortsa t te med storskifte av inägorna 1823 och slutad e med laga
skifte 1834. Inför ntmarksdelningen upp1nätte Ian tmätaren om rådet och förtecknade
de olika marktyperna . På utmarken, längs
gränsen till inägo rna, fanns bland a nnat i
n ordv~is tra och sydvästra hörnet nyodlingar
i form av åker och äng. Nyod lingens datering
är oviss, men den måste ha tillkommit före
skiftet av utmark år 1820. Denna utägoåker
avskildes frå n reste:>n a,• utmarken genom e n
gärdsgård. vars stensträng fortfaran d e delYis

finns kvar. U ppodlingen av u tmarken fortsatte och omfattar å r 1928 dels åke rskiften
med en sammanl agd areal av 3,8 tu n nland
och dels äng och hage på 2,7 tunn land. I
skifteshancllingarna var namnen på de olika
skiftena m ycket talande, som bru kligt var.
excmpelYis kallades åk e:> rtegarna for Pehr
Nilssons lycka, Pehr Olssons lycka, åker i \fäns
N.ils hage och Holkalyckan.
Torparna kunde, när d e etablerade sig på
en plats, fä sig tilldelad e n hit jord på Lll.rnarken, som de sedan bröt och bö1jade odla
upp. Efte r emkiftets och laga skiftets genomförande fi ck bönderna ~jälva en större möjlighet att utvidga den odlingsbara marken
allt. efter råd och lägenhet. I risbygden och
skogs bygclen Yar uppodlingen av ny mark
mest markaut, d[1 uppodlingsgrade n var betyd ligt lägre än i slättbygden. Utvidgningen
av å kermarken dra bbade i första hand de
91
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fod erprocluccrancle ängarna och betesmarken, men speciellt i skogsbygdcn började
man a tt dika ut mossar och s~inka sjöar for
att utöka odlingsarealen. Att en del m ossar
användes till nyodlingar framgår av Kristianstads Läns Hushållningssällskaps Handli ngar,
där S. Rosenberg år 1870 skriver följande om
Å,bo och ~järe härader: "I de så kall:1de skogstrakterna gri per elen ene efter den andre sig
an med att förvandla sina torvmossar, kärrdrag och ljungbackar ti ll åkertegar, ehuru
icke alltid det bästa vitsord kan givas åt sättet
hvarpå dessa odlingar företas, en~ir_jordbränning af m å ngen a lltför m ycket begagnas,
utan att i annan form årergi,·a jorden vad hon
förlo rat."
Det största hindret för nyodling rnr tillgången på gödsel, som var alltför knapp för
att bibehålla en god näringsstatus på åkern
och långt mindre fö r att gödsla nybruten
mark. Ett sätt att ö ka näringstillgången var
att försö ka u tn yt~ja röjningsgödsling, som
blev resultatet efter olika slag ay brännodling
och svedjning. De t första å kerbruket kan,
åtm instone inom Yissa områden, ha bed ri,its
som ett svecljebruk, det vill säga man r öjde
och brände e n yta i skogen fö r att Jä e tt par
års skörd, innanjorden var utsugen. Därefter
lät man omr:1det \'äxa igen för alt eventuellt
långt senare svedja det igen.
Svedjandet yar i det närmaste helt övergivet i slutet
av 1860-talet. 1211 T skoglösa
områd e n , där S\'edjoing
inte kun de ske, anY~inde
bönderna iblancl "brännodling", ,ilket innebar att vegetationen r~jdes bort, samlades ihop i små st.aplar som
man lät soltorka , för au sed an elda upp res terna och
strö askan på åke rlappe n.
Under 1700-talet introducerades denna metod i Västergö tland, sann olikt gen o m
engelsk t inflytande, där
Skärl'jiim. (Koj;ia m a n an\'ände sig av en metod som kallades " pairi ng
av teckning i
Bringeus 1965.) and burning". Carl G eorg
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S~jernswärd studerade metoden på Annebergs gods i Västergötland, Yilket resulterade
i att h an a nställde några "brännodlare" från
\'äster-götla nd på Engeltofta gods. 1~ 1 Brännodling gick till pa så sätt att m an med e tt
skärejärn flådde av ytskik tet, där man med
den uppvik ta järnfliken skara\' torvan ,·ertikalt. Före torkningen ställdes torvorna mo t
varandra med vegetationen inåt. Efter torkningen lades tor\'orna i h ögar och antändes,
och under ti den lade man på nya tor vor, all t
eftersom högarna brann ned. Torvaskan
ströddes u t över odlingen för att denna skulle gödslas, sedan askan förs t befria ts från de
största stenarna. I regel odlade man råg fö rsta å ret och e,·entuell t potatis det andra,
innan jorde n ,·ar utsugen. På en gård i Bjärebyn Hallavara, som när det var fördelaktigt
anv~inde sig av brännodlin g, kunde man fä
1re skörd ar på nyodlin gen, men det fjärde
året måste man gödsla åkern före sådd. föni tiden brukade 111an i H ovs socke-n bedri,·a
potatisodlingar p:t o uppodlade ljungmarke r,
och de tillgick på så sätt att man först bredde
ut gödsel eller tång på !jungbacken och sedan lade potatisen i rader. in Därefter hackade ma n upp torvor och lade dessa i en liten
hög ovanpå va1j e potatis, det kallades att
lägga en ··p~irebänk". På sina ställen fö rekom
iju ngb ränning och inte så sällan sp red sig
elde n och orsakade svår skadegörelse. En
sådan händ else inträffade exempelvis p;t e n
utmark belägen mellan byarna Fale1vd och
LerbäckshulL i Hjärnarps socken den artonde augusri 1868. Eld en kunde inte släckas
förrän efte r e n yecka. 12~ Brännodling dröjde
sig hingst h a r vid upp odling a,· mossema rk
m en lörsvann helt ,·id sekelskiftet.

Åkerns exp ansion
l Sverige ökade den od lade arealen från 1,5
miijuner hekrarvid 1800-talets bö1:jan till 2,:5
miljoner he ktar år H~60. 1~4 U tvecklingen var
i stort sett densamma på Bjärehah·ön; i början a,· 1800-talet utnyt~ades ungefär rre fjärdedelar av gårdsarealen till hete och omkring
en {järdedel till åkerbruk . l Kristianstads
Läns Hush åll ni n gssällskaps årsberättelser
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Tabell 19. Arealen av uppodlad mark, åker och vall i Bjäre, samt förekomst av naturlig äng dels i absoluta tal
(hektar), dels i procent av hela ägodelen.

Ar
I "70
! ~80
,90
:·,•'.!()

Hcla iigodelen
(hektar)

%

27 437

12 -~2'1

28 300

13 '>92
15 9-+I

--!5,6
--!8.0

18 667

2G 317
27 984

Angsmark
areal
%

Uppodlad mark
areal

(j().(j

-+ 007
l 174
0~)7

14,6
4.1
2,3

66,7
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, ·ntistiikr, uj1/1gifla 0111 nyodlinwns omfattnint hr,r !H1serats pä information i Kristianstad., l.iillS Huslul//11ingssä/lslw/Js r1n-

/,,giirdsn:

uppgavs år 1859, att i Bjäre kontrakt nyodlingen omfattade cirka 400 tunnland, och att.
åkerns expansion på ängens bekostnad var
betydande.
Ar 1870 ,·ar nästan hälften av arealen uppodlad och endast omkring 4 000 hektar utgjordes a\" iingsmark. Den uppocllade arealen
ökade successivt, och år 1890 hade åkern
enligt statistiken ökat till nära 16 000 hektar,
,ilket rnotsvaracle nngefar sextio procent av
den totala arealen, medan ängen hade minskat till 597 hektar (2,1 %). Detta var möjligt
eftersom ängens höprocluktion successivt
ersattes av elen odlade vallen.
Jöns Petter Johansson var född den 25
mars 1851 i Lya h y i Östra Karups socken.
Han gifte sig år 1875 med Petronella Eriksson, dotter till Eric Nilsson, som ,·ar ~igare till
''Pettersa" gård i Sven stads hy. Ar 1876 övertog de nygifta en trecijeclel av "Pettersa" gård,
motsvarande 1/72 mantal. "Gaclan" som den
avstyckade gården kallades var helt ouppodlad och bestod ay 33,6 tunnlancl '\·ildmark".
Jöns Petter.Johansson b yggde ett hus och
hö1jade fön·,mdla '\·ildmarkeu" till å ker, och
han br egenhändigt ha röjt niirmare 12
tunnland stenbunden ljungherl. Hans son
Bernhard Johansson röjde sedan upp ytterliggare fyra Lunn la nd mark. 1r,
På hemman nummtT 6, också i Syenstads
by, fanns två gårdar va rav en, "Mosseu", ägdes och brnkades från år 1822 till l839 a\"
Sven Pehrsson. Ar 1837 bestod byggnaderna
på "l'vlossens" gård a\· "en rnanbyggnad och
en ladugårdslänga i ordinärt skick med tYennc delstäder, en källare och brunn". Areale n
omfattade 27,3 11tnnlancl, Yarav endast 2,6

nmnlanct var åker. De åtLa efterföljande ägarna genomför de en rad nyodlingar, varför
sjutton tunnland av totalt tjugoåtta var uppodlade år l 926.
l Ranarp , Förslövs socken, var åkern år
1812-20 lokaliserad runt hyn och söder om
Hovallshög, en areal som motsvarade högst
en fjärdedel av hela ytan. Laga skifte i Ranarps by genomfördes under åren 1827 till
1829. Lundagårclen , nuvarande Smeclgårclen, var en ntflyttningsgård och de båda
delägarna fick sig tilldelat. 41 tunnlancl varav
e ndast fem var åker. Resten av arealen var
skog, förmodligen bestående av ek och al,
samt brukad äng och ett så kallat bottenlöst
kärr. Hundra å r senare hade skottskogen
försnmuit, medan dungen ,,id Lyngåkra
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",\Iossens" gå1d i Sven stad hy 1igdrs år 183 7 av Sven
Pehrsson och omjr1llarle 27,3 t1111nla11d v arav 2,6 v ar
d/({')· (ii,,n:,t). Genom nyodlingar 11l!Hwrf1, rfp e(tnföljandr ägarna åkemrealm, som år 1926 11p/;gich till 17
l111111lc111d (uederslj. Pri,-Jwd yta utgiir utmark och vit
rUm: (Korlo rj/1'r L_mandei; 19.51. )
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ännu fanns kvar_ Praktiskt tagel all mark var
uppodlad så när som på kustremsan, vilken
till stora delar utnyt~jades som heLesmark_ 126

Jordbrukskris
Befolkningsökningen ledde till ett allt. hårdare utnytgande avjorden och dess resurser_
Som framgår av föregåe nde exempel , så
innebar nyodling och utvidgning av åkern
framför allt att arealen av ängs- och betesmark successivt minskade_ Samtidigt som
man behövde fler dragdjur och mer gödsel
till den ökande å kerarealen, så minskade
fodret och betet till djuren_I djurhållningen
var vinterfodret t>n begränsande faktor, och
när arealen av äng minskade, så minskade
också produktionen av vin terfod er_ Nyodlingen ledde också till ett ökat tryck på de

återstående ängarna, vilket förvärrade situationen ytterligare, t>ftersom dessa ängar överutnyL9ades_ Än gen gödslades inte, men dä1~
emot var det årliga u ttaget stort genom slåtter,
be Le och lövtäkt. Om ängen aldrig fick återhämta sig så innebar uttaget en utarmning
av näringsförrådel, och särskilt på fas tmarksängen leclcle delta till en minskad höprocluktion_ Följden blev att antalet kreatur måste
minskas, vilket i sin tur gav m indre mängd
gödsel till åkrarn a _Närjordbrukskrisen började bli märkbar på B_järehalvön är osäkert,
men troligen var det under 1800-talets förra
hälft_Den "onda" cirkeln kunde inte brytas
förrän konstgödsel började användas, och
bönderna var redo att dels till fullo utnytga
de reclskapstekniska framstegen, dels prova
nya växtslag och odlingssystem_ ' 27
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Salomonhögs by_ Utsnitt av Laga
skifteslwrlanfrån 1833-34_ Till
höger på bilden ligger byns utmark
medfägator i11 till gårdarna_ Viister
0111 utmmken finns inägoma, r/1ir
iingsskiftma ärJJrirlwde och åknn
vit_ Bp1s olika gårdar är mmJwmrle
med bokstäverna A till T l)e gam.La
skiftesgriinsPma är prickade och de
nya laga skiftesgrä11.serna streckade_
De hddragna linjerna utgör viigm:
(Detaljritning från Laga skijleskarfa.n_)
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Salmnonhög~ by. Skiss av 1928-års 1!1w11omislw lwrta, som visar att byn har sprängts och gilrdarnafl.yttat 11/ till sina
"11Ja" ligor. Den ursprungliga utmarken tir i stort siill u.ppodlrul. ( Utflyttning enligt ekonomiska lwrlan 1928.)

Splittring av byarna

;: laga

:-'_ Till
!l:mark
-::.:. I rister
....-:r.. diit-

1,,:i; <ikem
•.:rliaade
lJ.? zamla

i.:.- c~h rfr
;...,.,,kade.

~~·azm:

's.~f/fi~

I samband med skiftenas ge nomförande
kom de n sammanbyggda byn att splittras och
många av gårdarna att flytta ut till de nya
ägo rna. Ett typiskt exempel är Salomonhögs
by i Grevie socken, som genomförde laga
skifte 1833-34. På laga skifteskartan (utsnitt
Yisas ovan) är byns olika gårdar markerade
med bokstäverna A Lill T. Gårdarna ligger
ganska väl samlade på gränsen mellan inägorna och utmarken. Från gårdarna leder
fägator ul till utmarken, vilken användes som
gemensam betesmark. Byn omfattade 19 gårdar som fördelades på nio hemman, och
dessutom ägde Engelbäcks by en så kallad
utäng inom byns marker. lnägomarken bestod av 357 tunnland varav åkern utgjorde
45 procent. År 1837 fanns det fyra torp ocb
tretton gatehus i Salomonhög, och i byn bodde samman lagt 186 personer. Av byns 19 gårdar var åtta uttlyttningsskyldiga.
Föijden av uLflyttningen till gårdens nya
inägor, vilket innehar byns splittring, framgår av 1928 års ekonomiska karta. Gårdarna
ligger inte längre samlade utan utspridda

över byns hela ägor. Utmarken är i stort sett
uppodlad och ursprunglig betesmark finns
endast kvar i Sinarpsdalcn på båda sidor om
järnvägen.
Splittringen av byn Salomonhög är inte
på något säll. unik utan företeelsen förekommer inom hela Bjäre härad. Särskilt de stora
byarna drabbades av utflyttningsskyldighcten,
exempelvis måste 9 av 14 gårdar Hytta ut från
Drängstorps by, och motsvarande siffror för
Segelstorp och Angelsbäck var 18 av 29 respektive 19 av 31.

Gårdarna under 1800-talet
Vid det nya seklets inträde var Bjäre-gårclarna fortfarande sammanbyggda, antingen
byggda i korsvirke eller skiftesverk. Gårde n
bestod van ligen av en mangårdsbyggnad,
loge, stall och brygghus. Till gården hörde
också andra byggnader, som skvaltkvarn, bastua och mälta. På allmänningen eller längs
fägatan låg gatelmsen. Antal gårdar och deras beskaffenhet återfinns i den invemering,
som gjordes av kronan år 1817. Orsaken var
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Karta iiverDrä11p;;1orps hy
v irl storshiftel 1779, som
oduli a11vä11d1's som under-

lag vid laga skiftet 1835.

att 1nan ville kartlägga förhållandena i Bjäre
härad, sannolikt fdm en militärstrategisk utgångspunkt.1~'
Man noterade allt från havskustens utseende och vägarnas farbarhet till jordmå nens
beskaffenhet och byggnader. Angående antalet byggnader redm·isas data från Barkåkra,
Hjärnarps och Västra Kamps socknar.
Gårdarna i alla byar i Ba rkå kra socken
hade mangårdsbyggnader av furutimmer
med väggar i skiftesverk; övriga hus va r byggda i korsvirke, hade lerväggar och var täckta
av halmtak. I elen del av Hjärnarps socken

Tabell 20. Statistiska uppgifter om byggnader i tre
socknar från år 181 7.
Socken

An1al hus som
LILKÖr bä11 re
byggda gårdar

Rarkå kra
Hjiirna1-p''
Västra Karup

Antal
bondgårdar

Antal
Torpare-

h11s

7

90
6

:5

5

260

12:'i

67

'' r)1d",t gå,drn som är bdiignn pä lljä1dw/11ii11 hm· ,~davisals.
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som låg inom Biirehalvön varierade byggnadssättet. Mangårdsbyggnaderna i Tockarp
och Vcnedike \'ar byggda i skiftesverk, medan
uthusen var giorda i korsvirke. I Borrs torp
var alla lrns byggda i korsvirke med halm tak.
Korsvirke med lerväggar under halm tak var
det dominerande i Väs!ra Kc·uups byar.
Av skifteshancllingarna framgår an ännu
långt in på 1800-ta!et före kom att flera gårdar var samman byggda. I Drängstorp, som
ligger i Västra Kamps socken, var byggnader"
na till hemman nummer 1, b eläget i norra
delen aY byn, samman byggda och bestod av
hus byggda i korsvirke såväl som skiftesverk.
På deua hemman bodde tre familjer, kallade
A, B och C, ,·ilkas husbestånd ,·isas i tabell
21. Hemman nun1me1· 2 hade två ~igarc och
brukare (D och E), som också hade sammanbyggda hus i korsvirke och skiftesväggar.
Korsvirkeshus består av en gles ställning
ay stockar, som fylls med lerklinat flätverk,
medan väggarna till hus i skiftesverk är upph)'ggcla av horisontellt liggande plankor infogade i stolpar. Det var tillgången på virke,
som avgjorde vilken teknik som skulle användas.

t ·ncter m
,bne gånle,
h rbngade f:
de hem man
des är 1844,
Bon in gshus,
ur n n- uppf
.:ru ndwurac
d en fanns t
intill bdug,'
p lacerats. l'l:

Tabell 21. Prn1

nummer ett od

Hcr11 ma/ 111.1n t:

S;un rn;

,.\

R
C
Il n
Il E

1/2-!
1/ ~-t
l / I'.,!
I I Hi
I I 16

ht/urmaliuun1 ä

~;--:-, />,

;:-c:-_ .'

\};, ,,tm,giirr/rn i 8omji med en r1rhet.111a1;11 s/111'11d1' i ji1rgn111dm. I fol o: .\IG 200 I.)

b\·§:;_Tocb.m

;.cc

:i...meck""!

"°rr;.c,:-,m

~,:..::.;...

.lJ:::j_~;.._,",1!"

tr.-ar.
2.:: annu
iie:-.e ~rom. -so~

•~'<!,!.3.C.C;";-

~: i ni·,rr~

be-s:, c: a\·

L'n der mitt e n av 1800-talet domin e rade
,:,.,,anegårcleu, d e t yj]] säga den kringlwggda,
-1b11gacle gårde n. En såd an gård tillhöra11::le h e mmanet Roarp numrncr td, so m byggies
1844, har .Vl{trLen Sjöb eck mått upp.
3, m i11gsht1set var n ·ggåsat och samtli ga Ling)r \',lr uppförda i skiftcsnTk, en del med
:rnndmurack \'~iggar i gråsten. Norr om gårlen fanns e n frukthage och öster oru och
::nill la clugå rdsLinga11 hade göclselstac kcn
::,b cerats. Planlösningen iir i ston demamma

ar

so111 för den kringh\'ggcla g{1n.\e11 i Segeltorp. 1~9
En del korsYirkes hus klädd es med teg el,
som tilln·1kats i Rjäre . O mkriug år 186 -l anlade .~ji)kapten l\iklas Larsson frå n Ingclstorp
och hans brorson Pe te r Lu·sson frå n Segeltorp ett tegelbruk på den ~enares strandnära
m a rk. Tegelbr uket arrenderacks bon till
td. tegelarbetarc fr:m Rya. flera kors\'irkesh vggnader. bland annat i Segel torp, kl~iddcs
m ed te gel tilh·erkat på detta tegelbruk ..\ilen
1

'.' "

:ifi~,cr:,;,.

- k.a_;_;_2ck

..e

i iabe:'.

i:Z""..:ct"

och

~--,- ... _

~-ä .r ~ J. r.
~lnir. ~
flä0·e,:.-.

lie uppin-

ml,:,~

pi \irke.
k-~·.:':.:;-

Tahcll 21. Protokoll från husgranskning i Drängstorp den tolfte november 1835. Endast husbestånclet för h emman
:uunrner ett och två redovisas.
:--h·mrn~1/ rn:.1ntal

.\gare

S;unmanb)'g~d a oc!J blandade liu~ ~t\' ko r:ffir kc uc li skiftes,jggar.

-\

I/ ~-!:

S, Pchrsso 11

H
C

1 /2·1
1/ 12

P. \liillc,
1-L Ols~on

ll D
il E

1 /16
1/ 16

S. Hjel m
S. Persson

En man byggnad, e11 uthu~läng-a i <in1n: ~tand.
En 111anbygg11ad i gou ,Und . en u tlrnsl,i11g;i i cmlinän <t,1 nd.
En 111anh~·gg11ad. en bdug/1rdsliing;1i g-011 stand.
h 1 111a 11 b,·ggnad i gott stand. '..'n(· lagård,I:ingor i o nli11:i rt st,111cl.
En manbyggm11I, '..'1a· ladugardsliing<>r i Lmli11atrt st,111d uch ett bryg~li 11s i
o rdi n ;'lrt st and.

f1 nnntirmrn iir hriurtfld

frr'ln lai11 ,hUf,,sjnotolwlfrt.
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På v interhalvåret stod h usrljurm stallade. På den
shänslw., kn'ngbyggda
/1

·)

j
LOG·

GOLV

gr/lden utgjorde en av

lii11gon1a stall och f ähus.
r.'xnn/Je/vis f anns f!rl hnn111a11 1111111.m er 2 i Ramp

häststall, f oder/, us ol'h kos/all i den östra längan,
som uppfiirls i skiftesverk.
Afldeles utanfor ladugårdslii11gan låg en gödseLstruk
(Gårdl'n n/Jj)llliitf av M.

OJ-1-''l.:5~7

l

1/o

I ('?t:TtR.

eftersom driftskostnaderna var höga och utskeppningen besvärlig överhimnade de efter
n {1gra år arrendet till en tysk företagare . Rörelsen lades ned i början av 1880-talel , d å
lönsam heten blev för dålig. I Landshövding<>
ämbetets fcm å rsber,ittelser från 1871 till
1875 rapporteras, att boningshusen i Barkåkra uppföns av bänt tegel i brist på virke.

Brännvinsbränning i brygghuset
Under m irten av 1700-taler. hade n iistan varje bonde en brännvinspanna i brygghuse t.
De var gjorda i koppa l- och således ga nska
dyra i inköp. I en bouppteckning ;h- 18'.i4 i
t\'ö tte vänlcradcs en hränm·inspanna till tio
riksdaler, vilket motsvarade en halv ko, och
i Sinarp å.r 1836 till åtta ri ksdaler, det var lika
m ycket som ett får. Redan p{1 1500-t.aleL hade
man i Sverige lärt sig att göra hr,'in1win av
mäsk, det vill säga torkade och grodda sädeskorn och vatten. 131 Ar 1718 förbjöds allmän
98
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husbeh ovsbr~inning, närmast på grund av
spannmålsbrist. Bestäm melserna resulterade
i protester, och [1r 17'.11 besl utaclcs att de som
iigde mantalssattjord fick till husbehov och
mot e11 avgift framställa brännvin. Bränning
för avsalu var förbehållet gästgiverier på landet och siäclernas bryggerier. Efter diverse
bestämmelser, som växlade mellan förbud
och tillå telse, förl~jöcls husbehm·sbränningen
är 1776. men den tilläts igen år 1786 mot
erläggande av en ,iss avgiti.. Ar 1809 infördes
liberala bestämmelser, och då tillät man åter
en a ll miin hushehovsbränning m o t e rhiggande av en viss avgift. Resterna efter bränningen, dranken , a nvände man som djurfoder. När man i början a\' 1800-talet hade
lärt sig a tt tillverka brä nm·in av potatis, ökade produktionen och konsumtionen. Alkoholkomumtionen blev ett samhällsprnblcm
och gay upphov till en väckelse rörelse ledd
av Peter \Vieselgren. Der höjdes i riksdagen
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::illt starkare krav au hela brännvinslagstiftn ingen skulle ses över och reformeras. Detta
le dde så småningom till alt husbehovsbränningen förbjöds år 1855.
Emil Söderman har skildrat hur brygghuslä ngan disponerades, där husbehovsbränningen skedcle. 1"~ På en kringbyggd gård i
Hallavara låg själva stugan, boningshuset, i
norra delen, ladugårdslängan låg åt väster,
hrygghuslängan åt öster och loglängan velle
mot söder. Brygghuslängan var indelad i tre
utrymmen, lilla stoan, staersed och huggehuset. I elen lilla sloan fanns en kakelugn, en
säng, ett bord och två stolar. I huggehuset
hängde" verk tygsuppsättningen på en av väggarna. P:1 golvet stod huggekubben samt
'"hållehänken", som använcles i stället för hyn:lbän k. I staersecl fanns en från norra väggen utgående mur och mitt ernot muren en
··hrygegryda" av järn och vid sidan av denna
en brännvinspanna av koppar. Vid södra v~iggen låg brännvinstunnan , kylaren , genom
\'ilke n de båda kopparrören från pannan
ledde till en mindre lunna, dit brännvinet
rann sedan det blivit avkylt i kylaren . I en
öppen del av muren eldade man, och eldstaden värmde upp såväl kakelugnen, som brygghusgrytan och brännvinspannan.
Trots den ofta knappa tillgången på brödsäd i Bjäre, användes en ansenlig del till husbehovsbränning. Visserligen fick man inte
"bräuna" mer än en viss bcslärnd mängd av
spannmålsskörden, för då hle\' följrlen vid
upptäckt atL man fick böt.a. Ibland in lräffadc
cletaU Bjäre-bonden lurade länsman, då han
kom på besök för at.t uppmäta pannans slorlek, för au kunna bestämma elen mängd säd
som fick användas för brännvinstillverkning_Efter länsmannens besök b ytte bonden ut
brännvi11spannan mot en större. En \'anlig
sed bland bönderna \',ff au inom byalaget gå
från gård till gård och avsmaka det vid den
så kallade andra bränningen klarade brännvinet.
Ar 1860 fanns i Dåst.ad ett bränneri sorn
sysselsatte fjorton personer och hade en tillverkning på 30 000 kanuor (en kanna motsvarar 2,6 litcr). 1865 heter det om samma
bränneri atl det genom sin omsättning bi-

dragit till en ökad försäljning av erforderliga
råvaror. Tio år senare noteras från Båstads
distrikt, att missbruk av rusdrycker förekommer endast i undantagsfallY3

Trädgården och kålhagarna.
:\1ånga Bjäre-gå rdar hade trädgfö·dar, även
om flertalet. tycks har varit små och i dåligt
skick. Vid husgranskning, i samband med
laga skiftets genomförande, noterade man
inte bara antalet byggnader utan b r ukade
också ange om det fanns någon trädgård eller
inte på fastighelen. Vanligtvis är informationen myckel knapphändig, som exempelvis
vid en förrättning i Möllhult 1819. 1:H
Hemman no.11, ¼ rnanlal. Skattc rusthåll
äges av A.nclers J önsson. Tomten rymlig, in11eh åll er fyra kapplancl. En man- och t renne
ladugårdsbyg-gnacler, nya och välhållna. Trädgå1·d m ed f),ra stycken fruktträd.
Hemman no. 12. 3/ 8 rnanlal. KYanennästa rboställe . innehas av fanjunkare Lundgre n.
Tomten rymlig innehåller sju kappland, en
man- och trenne ladugånlshyggnader i ordinärt stånd. Trädgård med f)•ra äpplcträcl och
några plommon di to.

'.\/äslan aldrig anges n ägra a ndra växtslag än
frukttriicl, men troligen har det funnits både
grönsaker och blommor i Lrädgårclen. Tomter
och kålha gar omfattar på Lundgrens hemman nngefär 15 kappland, och om tomten
enligl ovan upptog en areal av sju kappland,
så måste resten ha utgjorts av en så kall a d
kålhage, där man för husbehov odlade grönsaker. I Angelsbäcks by fanns år 1838 sex
stycken kålhagar med en sammanlagd areal
p å två lunnlancl och två kapplanrl, och i Påarp fanns 1832 en kålhage på fyra kappland
och tv å trj dgårdar på tillsammans trettio
kappla nd. Förmodligen fanns en eller flera
kålhagar i \·a1je by.

Växtslag
I en välhållen rrärlgård fanns en hel del frukttriid och bärbuskar samt blommor och medicinah·iixter. Av äppelsorter lär ha odlats grave nstein, röd och vit aslrakan, kanniker, vila
gyllen och citronäpplen, och av päron "bankatiner" och sockerpäron. Vidare odlades
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köuplornmou , blå och gula plommon sanll
''krcgen", det \'ill säga krikon. ,\y b;'.ir förekom röda och gula krusb~ir och Yinb;ir. r:,,
Buska r som prydde lriidg{trdeu k1u1dt>
\·ara blå och 1·ita syre1wr, 1·it höstsyren, oföriicllacle l'ita och ,·öda rosor samL buxbornsh:ickar. Prydnadsv;ixLcr som 11p pgi1its växa
pt1 Bjäre-g{trdarna är akleja, påsk- och pingstliljor, lal'endel , röda pioner, brandgula liljor.
riida kattfötter, hasrnt:jlikor. salvia, a mbro t
(åbrodcl ) . blå höstastcr och krokus.
Innan potatisen ble1 allrniint odlad i Iljäre
ersattes dt>n a1· k:drabbor (k:drot) och rornr.
r kålg{1rden odlades ocks[1 grön- och 1·itkå l,
pe sstenacker (palsternackor). röbcdder (rödbetor), 1noröckler (moröner) och 1in1erp1ujo.
Kryddor som odlades var timjan och mejram.
kornjan (kummin) och senap. Hu11tleodlingarm1 1·ar ganska o_j~irnnt fördelade i hära det.
Gå rdarna n:ira kusten och p,\ höjderna i Västra Karups och Hovs socknar hade m yckt>t fä
hurnleodli11ga1·, då humlen, som är högväxt,
inte r:tl alltför kraftig hl:1st. Humlen vaniktig
lö1 öl brygden.
Bland mcdicinah;ixter sorn odlades kan
niinllJas Jiyl!e (fläder), pä vars torkade blommor rnau ko kade hyllete, som dracks 1·id fork: lning ocl1 ans:1gs \'ara svettd ri\·ancle. Vi dart>
malört för att bereda m alörtsbriinnvin, som
aHsågs ,·,u-a nyttigt for att lindra Yissa mag~jukdomar.
P,l ek breda, flata stenarna omkring skorstenen \'äxte taklök. 1·ars blad kiöl's och an\'andes Jör att liigga på sår. 1:1,;

::>.i ron.
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Tabell 22 . D
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-. :-ht· t.,Y;1g 11
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Bondens redshap

Fe /H1 jliidnb/om111or är ett m, de färnäms/a s,wlld1ivr111rlP 111nllm. L11 1,//er lvr1 koJ!/mr 1111 de/111 billig11
111erlel (2U gmm m1 hlv/1111/0rna ti/l trr lio/J/mr ua/11' 11 )
jiwnbri11gar_,·mn(f!.' s1wtl11i11g, och 111ångm har d11r/l/ed
lrckals hiiva en ji1rlig.fiirkyh1i11g i dts.1 bii1j1111. El! hell
111fwk JH1.(fiider orh lm1110111il/ liwfrar rtfi,rjordriul'r dm
1)()/dsrnnma 11iidi, su111 Pli inj1am1111'rarl lr111dmt jJfätsligt
la111 ästadlwmma. (Citat ur C .-L\l. Lillfl111a11 i 905.
'fid111i11g 111 1 jlr1d,,,Uo111111a ur Hng11w,·h 1970.)
1()0

Dag<'nsjorclbruk är i högsta grad mekaniserat, traktorer och skördetröskor ä r ett m ,'\ste,
m en det var först under I 8OO-1 alcts senare
]i;iJft, det \'iil säga efter skiften as genomfö1~
ande och dä omliiggninge n a, \·;ixtodlingen
påbörjats, som en markant. förnyt-lse av bond ens jordbruksredskap skedde.
Undn heLI 1700-talct och till mitten a,
18OO-talet tillverkadt' man a1· 1rii de flesta
redskap och l'erktyg. som nyttjades pä gården. Till de delar som utsattes för s tora p.°tl'restningar am·änclcs framför allt seg·a triislag, til.l exem pel ek, bok, björk, ask, en eller
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I •-ar ,iktig

b.dn kan
adc blom;_, ,·id förie. \ 'idare
min. sorn
-0sa 111ag-

ring ~kor, och an-

pii.ron. Trä var e l.I material som man man
alltför stora kostnader knnde få tag p:1. Ofla
bemöclacle man sig att finna träd som vuxit
p:1 ett speciellt sätt, excmpel\'is krökta eller
\Ticlna, för att fä en detalj som n a turligt hade
den önsh;irda formen. Det förenklade arbctc"t och mau vann också i styrka. På Bjärehalvön var det normala all bonden själv ti ll,-crkade sina redskap i ''huggehuset", då han
i allmänhet ,·ar händig och ,·an all arbeta i
trä. rn När bonden behö,·cle göra ett twtt r<"d,kap tog han intryck a, \'ad grannarna hack,
och fungerade det bra gjorde han sil.I på
samma sätt. Det fauns elL ,isst måll av smideskunuighet på många h~tll, och bysmedcr
kunde ofta hjälpa till nwd svårare arbeten.
Vid arkeologiska undersökningar i Vautingc har man funnit ett 1:mgh1Ls från sen
,·ikingatid och nere vid l~igldrn en bysmedja. Smedjan bedömdes ha varit i bruk från
1600-talcts slut fram till 1800-talcts början.
\ 'ad som producerats i smedjan är n ågo t
oklart, men det kan bland annat ha Yarit
,·agnsmidc,jordbn1ksrf'dskap, byggnad~järn
och t.unnhancl ti ll laggade kiirl, det vill säga
produkt.er som dåtidens bönd;,r hehö\'Clc_ u.,
De re dskap , som påträffats i bouppteckningar och annat bilhna terial , finns foneck-

nade i tabellen neclan. I :1\' Bondesamhälle ts
\'iktigaste redskap är följ a nde.

Årda
Ardret fanns redan under bondestenåldern
och finns aYbilclat på hällristninga,· från
bronsålckrn . Sannolikt ut,ecklades det fr{m
hackan och grii\'kåppen. Det passade på

Öv!'rsl:jyn ir!igl ,1,dn-.för oxai: l'ndml: lij11li/rde,: Som

/Hi alla 11rr!n rnlrnas vii11dshii10. (i]inj Aly1dal.)

Tabell 22. De vanligaste arbetsredskapen, som användes av bönderna på Bjäre under hela 1700-talct och I 800-talets
första hälft.
Artw1"·a1sn
r\rlwtsvagn
_-\1·bets\-::1g11
l~j()n 1a\·,:tjnen

\led 111ögbönnal;1clclerna ,·id körsel a,· göclsel o ch Slc-n
.\led höstalådclern.r ,·i,l i11körsel a,· s:id. ;ingshi, och 101"\'
:\led t(tngEiddcn1a ,·id hänitning av rallg
\led gro\'a träaxlar. k\11n1piga trähj ul utan järnbeslag
Axlar g jor da aY_j;irn, hjul nwdjårnbesh1g
Fin\'af{l1 Yicl kyrkohc-sök. bri>llop. b,irndop eller kala,

!:.eLrn ise1,.. t 111.'1ste,
·:~ ,enare
e:1n rnför. .dlingcn
k aY hon-

J;'tn1axla,,agn

1,cirrplog
E11g d sk plog
Träpinnah,11-y

::::tten ,w
de flcsca
:--- pä går,:nra på._cega tr~ien eller

Jä.rnpinnali.in
Tr,itrumla

s:111
Sp,icle

llötj11i.;a
Risspidd
Sbrckista

Har\'(Jk
Hiistok

Tr,ishffd
Trägrep

Bes1na11

S111tok

Tj udn

H a cka
Jirnst:ing {speu)

Rulkhör

Slipsten

Karma\·~tjnen
Tr~h'trclc r

l'1-lrra1th·r

l\in-111\'lla
Po 1a1isk.ista

TrnYbör
TntTsp.idc

Lie

Potatiskvarn

Plejel (slag .r I
Kastskoffa

l-löb:ir

Tunj:-i rn
Sk:ircj,irn

Såkm-gScgcl (skära)

\ 'ech-xa

I .trngsk.opa
Lin b r öla
I.i11br,\ka
Häckl:1
Spinnrock
Ullsax

Skan-yxa
Tälj,-xa

l'2rdo r
S111örk~lrna

Hackbr,in

l U1

I
lätta jord ar och fyrkan tiga fält eftersom ä1jningen, årclerkörningen, gjordes korsvis.
Ä1juingen hörjade i ena h ö rnet av den vanligen r ektangulä ra å kertegen . Yla n följde
sedan åkersidan till tegens slu t och körd e
därefter tillbaka i en få ra i~till d en föregående. För att undvika balkar måste man ä1ja
e n andra gång, vilket skedde tviirsöver den
förs ta, den s:1kallade tvärningen. Ardret luckrade jorden men ,~inde den inte som ploge n
gjorde. 1•u
Under elen långa epok som årdre t rnrit
allmänt, till 1800-talcts slut, har dess användning varit m ångsidig. Det har använts för
luckring, ogräshekämpning, blan dning a\'
gödsel och skörderester och beredning a,·
såbädden , myll1:ing av utsäde och kupning
av potatis. Årderbn1kets k\'arlevande sammanhänger såväl med en rela tivt lä ttbrukad
jordmån , vilken saknade svårhru te n träda,
som med ensädet.
Årdret har und e r århundrade nas lopp
förbättrats. Årcler med separat hill bö rjad e
införas under årtusendet f. Kr., om inte tidigare. De n se parata billen gav årdrel stadga
och E\rorna kunde läggas tätart". Hela fältet
kunde d ärigenom ä1jas och ma11 kunde i
högre grad övergå från radsådd i glest uppä1:jade fåro r till b reddsådd. Unde r vikinga1icten (ungefär 600 e . Kr.) hö1jade man tillverka billen avj ärn, varvid e n bä ure jordbearbetning blev följden . Ibland utrustades
årclret med så kallade ö ron eller liknande
hjälpmedel, som vidgade fåran någo t. Detta
skedde ofla i sam band med potatisodling för
att sättfåran skulle b li mer markerad liksom
vict höljning och kupning. 1•11 Den så kallade

drillplogen kan sägas vara en utvecklin g a\'
ård e r m ed ö ron. Kärrårder eller ltjulårder
hade dragåsens främre del fast ,·id ett hjulförställ m e d td hjul. Bearbetningen hln
stabil och redskape ts gång kunde ställas in
på ett bestämt djup.
Under 1700-talet och en stor del av 1800talet förekom näs1an cnba ri ensäde och
årderbruk på Bjärehah·ön. I Jur vanlig t kärrårdrct har Yarit är svårt au ve ta, men det har
åtminstone a nvän ts på H ovgården i Glimminge.112 Del var först under se nare delen m·
1800-talet, då mekaniseringen a,'jorclbruket
tog fart, som Bjä_re-bönderna bytte ut å rdret
mot plogeu .

Plog
Plogen vän der jorden i motsa ts till årdret,
som endast luckrar den . Myllning måste däremot ske mecl årdcr eller han·. Under tidig
rn ecleltid började plogen användas i Västsverige, Skåne och Ö\Tiga Danmark. Under senmedclticleu infördes plogen i delar ,w mellersta, östra och norra Sverige. Omkring
1500 hadf' grä nsen mella n användande t aY
plog respe ktive årder stabiliserats i e1t läge,

Plog ov engPlsk l)'p från I lov. (Eftn- bild i Bringhts
1965.)

I skogsbJgtf1,nw, i 1inn-o Shåne och
S111//lr111d mwändes stånglmll'I; som
11ar m1.1PI/ f ör ett par oxar e/lrr t!mgare. Här t' ll 1/rdn 111ed oxok frfl11 rirko
1750. (Teckningifter Linm\ r1/e1°
µ/vl'II i Zachrison I !!20.)
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,om inte nämnvärt skulle förändras i slutet
aY 1700-talct och under 1800-talet.
De n enklaste plogen var kärrplogen, som
liksom årdret var gjord i trä inklusive viiucl.;.,,iH)rna, men med en bill tillverkad ijärn.
xn plog, som ansågs klumpigast och tyngst,
·.,_r just kärrplogen. Vid pk~j n ing med denna
'--:-hönles en stor dragkraft, mest beroende
?i billens utformning. Den ,·ar förhf1llande·.is kort, ganska bran t uppåtriktad och måste
:ia e rbjudit stort motstånd.
Kärrplogen förekom framför allt i västra
,ch södra Skåne omkring sekelskiftet år
: ,()Q, men också i något enstaka exemplar
?å Bjäre. ,.n Den så kallade engelska p logen
~.h-erkacles i S~je rnswärds m askinfabrik på
:..:.12:eltofta. Förutom n ågot e nstaka exemplar
_ H,w 1·ar deu ovanlig på BjärehalYÖn. Sa n- ,likt berodde d etta p å att denna plog kräv:.e en ny plöjnings teknik och att elen kostade
'.Jengar. 1·11

der-.:-::-

n:e:-

mk:-. .:

.'-:larv
:=:irer ii1jningen rensades och_jiimnades åkern
::,ed e n harv. Trolig tvis har en kla han·ar
., ,m mi t till användning lika tidigt som årdret
~urde. De kan ha a n vänts för lnckring a,·
· ,rden, för au. b ekämpa ogräs, för att jämna
~a markytan före sadel och för att m ylla ut,~de. I sin e nklaste form kunde harven bestå
.1,· en eller flera klu vna stockar med kvar·.itan de stumpar a\" grövre kvistar, så kallad
.--i1aggharv. Linne skrive r i sin skånska resa
1-;--!9 pä väg mellan Ängelholm och Sk.illinge,
- J.tt harv, som brukas här på orten, var hop-

De harvar som I .inne beskrro på sin n'.1a me/frm Ängel/10/111 och Skil/inge. (TPrlm i ngar i Linnes S/u1nsko resa

förrättad 1749).

1,·11 ndj;ot mn ulvn-/dad harvtyp var lerllwrven med
tiii/1i11nar som a 11 vä11des i 1wrra Skåne omliring 1750.
(Teclwing e{tfr Lin ne, 11/trgiiwn i lach 1ison 1920).

satt av 2nne delar: var del bestå r av D·e stockar, so m iir huggne i fyrkant, och i vardera
stycken äro 8 tänder eller träpinnor, vilka alla
{iro rlln cla, kvarte rs lå n ga och löst insatte:
andra harvar sågos här hopsatte alle n ast av
4 stockar" (se figur).
Mer 1ttvec klacle ha1Tar bestod av tre ti ll
f:}'ra parallella bom mar av trä, som hölls samman av träslåar. I varje b om satt e tt antal trä-

Oxar med jifrnjiinnelirm_1, ( Teckning av Cus-

·ri( Si/fi1ersträh/e, Ko11s/ai.adn11in1. )
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pinnar, so111 satt löst i tämligen ,·ida hål för
au inte så lätt bryt.as sö nder a,· sten och för
att lättare följa en ojämn markyta. Tr~ipinnarna utsattes dock for stark nötning oc h
måste ofta bytas, ,·,ufor de e rsattes mcdjärnpinna r. 14:, Ul!dcr 1800-tale ts första årtionden
hö,jade harvar avjärn tilh·crkas på Engelt.ofla redskapsfabri k. Me n d et skulle dröja
{1tskilliga år innan iirnhan·en ble,· Yarje bondes egendom. AY e n socke nbeskrivning från
Re bbelberga år 18 I 7 framgår det au ''.järnharvar brukas på farmerna och p1·ästg,1rden
... men annars trähar\'a r". Med farmerna
me nas s~ikert de farmer som ti llhörde Engeltofta gods. 1 1''

Såkmg
Sådden tillhörde de arbetsmoment. som
bonde n gjorde siilv och Yanligtvis inte överlät ät rlrångarna. De t gällde att hushålla med

den dvra "säasän" sparad av den bästa fjolårssäclen. Den skånska såko rgen i vilken säcleu
låg , ·ar njurformi g, buuden av halm med botte11 a,· trä. Såm annen sådde m ed b åda händerna i en b estiimd takt rill höger och Yänster. Som ne dmvllnings reclskap n yttjades
fra mför allt fö·dret, eller uttryckt enlig1 gammal sed ''all säd utom r åg bö r myllas m ed
:1rcler''. Rågen cliirem ot har vacles ner, då den
inte b e h önle m yllas så djupt som de andra
sädc>sslagcn. 1 17

Trumfa
För a tt jämna åkern eller trycka ner utsädet
a11v~incles tru111lan. De n \·a r ofta tillverkad av
en cyliuclerrormacl ekstock och försedd med
eu ramve rk i ,ilket skalma rna fästes (se bilden). U n d er 1830-talet anY~indes trum lan
framJör all t i de syrlyästra och södra slättbygderna i SUne, m e n d e n förekom också h~ir
och rnr på Bjärehalvöns gårdar. Verkstadsmässig tillverkning av tru ml o r fö r ekom på
Engelt.ofta, ont dock i liten omfattning. På
,·issa Bjärc-gärdar användes tr~itrumla för att
jämna {1kern elle r trycka n e r utsädet.

Vi llw redskap fanns på den enskilda
gården?

Sr1/unge11 tillverlwd1's rw ha!J11 med en hotln1 av trä.
(Efte/'origi11a! i Bri11geus 1965.J

Antalet redskap varie rad e naturligt,·is frå n
gård till g,\rd allt efter storlek och e konomi.
I far n edan redovisas några exem pel på redskap som anvfötdes av n ågra ågare till olika
h emma n , gatehus och torp. 1 1"
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Bruket

Dl par ox11r J11n! trävält
eller tru 111laf1å11 J8001111,,1s bii1pn. (Teckning
av G. Silfvnstråhle,
Ko11stakadn11im.)
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len innch

den biista fjolårs'.r: i ,·ilken s~iden
E< halm med bot. :ned båda hän. höge r och vändsb p nyttjactes
r,.c;;t enligt gambör mdlas med
a::ie, ner, då den
·· ~om de andra
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L'tso1/1111's Ji-äf.11,hr111111an jJå I /6 man/(1/ i Sa/o-

mo11hög;d1y, r1r 18-19

T1·i1jiirnskoclcla och en oskodd ,agn, rvä par
hös thäckar, en släde , fvra årdcr, en han·. tre
ox- och t,-å hästok. sex· tjucler, en trum la , en
böbiir, t\'å rullc:>hörar, en potatiskista. en potatiskvarn, t->11 hrytstång, 1xå spadar, sex liar, tYit
slipstenar och rem yxor.

S/i(l/ln11sthr1/ls fu,11una11 jJfl 1/ i 2 11u111/a/ i
Drä ngstmps by, 18-11
En skoeld ,·agn med karm, en hiist,·agn, en
sliicle , tre årder, en han·. ett han ok, en trurnla, cl.I stendre,·, tre liar. en skärekist.a med
kni,-, en jemstång (spett) och tYå yxor.

Gat,,!, l(S i l)rä 11gst01Ji.1 l!_r. J83 I
fn ;\rplog. tre liar. en hacka, f\•å gräYspadar.
en skrwel, ett tonjärn, en tiiljyxa och en slipsten .
Gateh11s i ,Vöt/e 1833
F.11 lit.en järnaxlavagn, en hacka, en grä,·spacle, en ton·spacle , enje rnstång, ett besman
och t,·å hanclp:o r.
To1J1 i Axelsto1Ji, 18-18
En oskodd vagn. en årder, en harY, en n1lkbör. en hackclsckista med kni\·, liar, besman
och en t.äljn;a.

Genomg{mg av bouppteckningar, av vilka de
redovisade är ett urval , visar au i stort
samma re:-clskap användes under I 800-talets
första hälft som under 1700-talet. De fles ta
redskap gjordes for cfa.ranck hemma på gården och järndetaljer som å rderbillar till\'erkacles i hög grad i byns smedja. Jordbruket
på Bjärehalvön mekaniserades först under
slutet av 1800-taleL trots att redska pstillve rkningen på Engeltofta kom igång redan under 1800-talets första decennium (se vidare
kapitlet. rvlckanisering av jordbruket).
O\' ail

m enskilda

121urlig t,·is från
: och ekonomi.
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Bruket av inägorna

,.x,;r ,ned lr1iviilt

-.l,; frri 11 1800~ . f T1ckning
• ,j.. ,7·,/rrt/1/e,
1

li:,;;,;,1nien.)

lnägorna omfattadejn dels ängen, som slåttracles, och dels åkern. Ängen brukades på
traditionellr s;itt ända fram tills att klöver och
i Yiss mån timot.ej bö1jade odlas på Bjärehalvön, vilket var omkring 1860. Det var först
då, som Yallen bö1jacle proclttcera foder ät
nöt.boskap och h~istar, vilket föminstone delvis kom att ersäna slåttern på elen häYdacle
inägoängen. Bland annat införandet. a\' \·allen innebar att förhållandet mellan åker och

äng successivt skulle foriindras. När det giiller åkern så menar Folke Lignert, att br11kningssättet Yar oförändrat. i hela Norclskåne,
det vill säga aLL all åkermark fortfa rande besåddes årligen. 1 ➔" Dock fanns det elt Hndantag och det var Engeltofta gods, som redan
efter det att S\jernswärd år 1803 lå tit enskif~
ta ägorna införde en sexårig växt.följd med
starkt inslag av kvävefixerande änv;ixter. Omkring år 1840 tycks emellertid en form av
blandade ensäden och t.reskiften förekomma
i Bjäre k'irarl. Men Lägnert p å pekar, att man
in te bör u ppfatt.a det som om treskiftesbruket
trängt undan ensädet, utan det iir snarare s,'.t
au ensiiclesgårdarna har bö1jat. träda någon
del av sin jord, \'ilken rnökats genom nyodlingar. En långsam övergång till vi1xelbru k
kan diirmerl skönjas.

Förhållandet mellan arealen av åker
och äng
Nyodling av äng och utmarker, som en följd
av att en allt större landsbygclsbcfolkning
måste försöijas, ledde till att gödselbrist uppstod och att a\'kastningen stagnerade. Före
konstgödselns införande under senare clelcn
av 1800-talct var det viktigt att skörden av hö
på ~ingen var tillräckligt stor för att hjälpligt
klara gårdens kreatursstock över det svåra
Yinterhal\'årct. Det måste råda en viss balans
mellan antalet djur man kunde hålla på en
yiss gård och ängens produktion. Dessutom
var det ju Yiktigt att tillräckligt mycket nat nrgödsel procluceracles, så att å tminston e en
del av åkermarken kunde gödslas regelbundet. Inte minst på Bjärehalvön, där boskapsskötsel var en betydande inkomstkälla och
sädesproduktionen var forh ~11landevis liten
jämfört med slättbygdens, var det viktigt all
balansen mellan åker och äng vidmakthölls.
Hur stor var egentligen arealen av äng i förhållande till åkern)
Inför skift.ena uppmätte lan t.mätarna all
elen mark, som tillhörde e n viss by, och därför föms det rätt exakta siffror att tillgå. En
genomgång av skifteshancllingar för nio byar,
från slutet av l 700-talet till 1830-talet., visar
att förhållandet mellan åker och äng 1·arierar
från by till by. Minst äng, relativt sett, hade

Tabell 23. Fördelningen mellan åker och äng i nio byar p å Bjärehalvön.

Il)'

År

Angalag
Kärragarrl
:\1äsinge
~'låsi ntrc
"
\1öllhuli

1786
1786
Hil 1
1839

l\li°1llhult
To n·ko1·

18'.19
1822
1832
1835
1839
1829

l':tarp
Drängstorp
Segels torp
13:istad

181 I

A kcr
Areal
56:07
28:25
126:J 2
222:1 i
,18:16
52:04
51 :20
167:07
72:05
201::23
2G6:3J

Äng
%

Areal

%

Summa inägor, areal

30,8
37.1

126:20
48:21
23 1:1 2
-!5-1 :27
58:0fi
79:0-1
,,9:07
394 :29
131:08
l'>-1:03
224:30

69,2
62.9
64.7
67.1
60.4
60,3
53.6
70,3
64.5
-13,J.
-15.7

182:27
77:14
3:j7:24
677:12
%:22
13 1:08
1 10:27
562:0-1
203: 13
355:26
503:23

35.3
32,8

39.(,
39,i
46,-1

29,7
35.5
5li.6

.'\4.2

:\,~alm n,·wigivm i trum/and och kaf1J,!a11d I I tu1111/a11d = 32 kaJ,f,land). Fiirll!illr111drl ml'l/an r1ker och 11ng /rar hniilmals med
utgl!ng,fmnht fr,111 shifttslrandlingar

Segclstor p i GreYie socken och Båstad med
43,4 och 45,7 procent av hela inägomarken.
Å andra sidan hade både Segelstorp och
Båstad en betydande ar eal utmark, vilke n i
runda tal motsvarad e haln1 arealen a\' hela
byns mark, och på fäladen kan de l ha förekom rnit bitde slåtter och lövtäkt fö r au ö ka
mängde n foder under vinterhalvåret. Högst
relativ areal äng uppvisade byarna Påarp i
V~tstra Karup och Ängalag i f-foys socken, där
omkring sjuttio procem avinägorna utgjorde
ängsmark.
Befolknin gstillväxt och ett maxim alt ntnyttjande aY de tillgängliga resurserna. blaucl
annat genom uppodling av ängsmark, kunde
leda ti ll att balansen mellan åke r och äng
rubbades, med följd a tt gödsel brist upp ·tod
och avkastn ingen minskade. Den na obalans
kom all kvarstå till 1860-talet, då ·•artificiella
gödningsäm n en" bötjade använ das och en
bättre n äringsbalans på åkern kunde uppnås.

mina ägor i två skiften. Åkern ligger run t
gåren och intill finns änge n, som jag slår
\'a1je höst. Tack \·are attj oren är samlad har
jag åsså kunna t odla u p p li te m er j or. Visserligen h ar j ag koer, m en gödsel n räcker
dålig·t och_jag är därför angelägen att häm ta
him li ta tång. Det har höststormat di senaste
dagarna, så därför gick j a up p arla, spände
häs tarna for mögaho nnavagn en och i sakta
trav gay vi oss i,·äg mot stranden.
- Här stårja nu och väntar på att solen går
upp för innan dess fårja inte bö1ja lassa tång.
J a har på mej mina träskostövlar, en tr~ja och
min väst fö r d<:'t kommer bli både vått och
kallt. En bit ifrån mej står nabo n Må nen
S\·ensson som åsså passar på att hämta tång
eftersom den h ar spolats upp på stranden.
Alla \1 gåraägare far häm ta tång h/ir på våran
allmänning, m en inga från andra byar. Eftersom han kom förs t hit har han kört upp där
tången är som ~jockast, m en den räcker åt

Tången - ett naturligt jordförbättringsmedel

Tabell 24. Tängä,jor längs norra Iljäre-kusten.

-Ja heter Hans Erlan dsson och befinner mej
udc vid no rra stranden för att ,·ända ttpp
tång. J a är iigare till gåren Ängalag fem, som
omfattar 5/32 ma ntal. Då mi n far, Erland
Hansson, ägde gåren för sisådär fem ton år
sen skiftade vi ägorna. Visserligen kostade
det på, men så hä r efte råt ärja gla' a tt ja fick
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mcj m e '. Nu g:U· solen upp och då måste j a
skynna mej att ringa in eu stycke run t hästarna och ,·agnen. l\u är del bara au ta grepen,
spotta i näyarna för de t är tungt o' svill blir
man. Först ska ja lassa upp tå ngen en bit upp
på stranden och ja ge r m ej inte fö rrän clet
hlir en redig hög. Sen kan ja i godan ro köra
hem tången \'artefter. Efter en förmidclas slit
kö rja nu hemåt, me' e tt lass lång på vagnen
o ' närja iii· himma blannarja t.ången mc gödsel så att den multnar. Efte r e tt par ,·eckor
spridcrja sen ud den påjoren.
Ja så skulle det h a kunnat låta om Ha ns
Erlandsso n hade berättat o m hur han hämtade tång \'id Ängalags ä,ja , Salvi, på 1850talet. Anda sedan medelliden har böndern a
ulnytrjat stränderna längs norra kusten för
tång t~ik t, chi r i stort sett vatjc by hade sin
egen tångä,ja. 1'•11
Tångtä kte n var så , iktig på ~Fir ehah-ön
att det åtm in stone på vissa ställe n infördes
en sär skild ordningsstadga s0111 reglerade
h äm tning av t[tng. 1 Torekov ledde det till en
lång rättslig prövn ing av \'ilka som hade räu
att hämta t:ing inom byns domäner. Efter en
tvisl i Grevic ;Il" 1854, angående tångtäkt Yid
strand en utanför Segdstorps, Angelsh~icks.
Killebäckstorps, Öllö\'s och Vasal LS byar, beslöt LanclshöYdinge~imbetct au "'de som ti llh örde en by, fi nge å hys ägor, m en ej annars
vända upp tång, dock finge icke sådant arbete
företagas, ej heller tåug afhämras fö re solens
nppgång eller efter strand, der tång inko m.
yrkade klaga ndcrne vurcla vid d eras af urgamla rätt bibehå lla , helst tå nge n likaså\·äl
nu so m fordom Yore d u glig till gödsli ngsämne p å deras åk rar" _,.-,i Som e n följda\'
clena tvistemål och la ndshövdingeämbetcts
beslut upp rättade Öllövs b~, år 1870 ett reglemen t.e fö r hur tå ng-täkt. skulle bedrivas. 1"~

2. Orn någon stjäler tång ur bunke, som under
lofli g tid är uppvänd så skall han därför hvarje lass böta 10 Rdr., som till faller a ngifraren
hälfre11 ocb bycn andra h älften .
~- Om någon sammankastar tångbunke l'id
stranden , uta n an cle me d Yagn och kreatur
sammanförcs, si'1 skall såd a n tång Yara ln-i lken
so m helst tillhi>righet.

,J. Om någon nedrifrer eller eljest förderfYar
gärclesg;lrd cn t'mellan Ö!l öf\ och Killebackstorps allmänningar mot stranden så skall han
som sådant gör böta 5 R<l r. för h,·a,:je ställe
sorn förderfwats så mycket att åkdon cler kan
fra m ko mma. jämte e rsätta skadan. Dessa
höter skola i likhet med de öfrige ti llfall a bykassan .

Tången blandades ofta m ed gödseln, s,'hida
man in te körde en del av den direkt ut på
åke rn, där elen tistacles ned med ,ircler. Tången användes som ettjordförbättringsmedel
och utgjorde en vi ktig kvä\'e- och m inet-aln äringskälla for m agra och sandiga j ordar.
J o rdmånen \·ar till sin bcskaffc n het mycket
olika i ~järe härad. 1 främst Rehbcl berga och
Barkåkra socknar låg den fö rhålla ndevis bör'C
di ga Angelholmssläuen . Dock fanns i Barkåkra och vid Torekov ofru klbar.-i flygsaudsområdcn. På Hallandsåsen och dess sluttningar
var markerna magra och den sämsta j orden
bedömdes som m edelmåttig.

Vad odlade man?
Till husbeh ov od lade rnan framför allt råg.

korn, ha\Te, linser, ärter, po tatis och li n, även

Tabell 25. Växt.slag som odlats på Bjärehalvön.
V;b:1.slag

Råg
\"tlrråg
Sc)111n1« 1-råg

Ordningsstadga för tångtägt inom Ö llöfs byalag i Grefvie socken
I. O m någon mellan solens ned gå ng och
u ppgå ng ,-änder upp tån!-( l'id den till Öllöf
hö rande strand eller eljest under samma tid
bo rtför tång, skall böta lö r lm uje lass 5 Rd r..
samt den uppl'ända tångt:n vara fö n·erkad
och tillfa lla byen gemensamt, ln·ilket äfrcn iir
rörhållandet med bö terna.

Aner
\"itfrn
Graän

\'i11 1.err.'1g
1 lal't"e

Bond höna
Linser

Korn

Potatis

Tdradig1 korn

Bmete

Sexradigt korn

Lin

Hlandkorn
\ ",•te
\ p;,h,.-cle

] la111pa
\"icker

l liisl\·etc

Ti11101.e j

KlÖH'r
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l-Jo:stråg, tvåradigt hom orh ripshav w Ur'/ var rf,,s.rn l1F srirfPsslag- rr1g, l:orn och lwv re - so111 var brt_ydelsejiilla
1700- och I 800-trilen.

1111d!'r

om Y~ixtslag som bovete, bondböna. hampa
och Yicker också förekom . Råg är ett t,'\ligare
växtslag än \'ele och \'ar om tyckt som brödsäd, bl,md annat då en deg gjord på mjöla\'
detta sädesslag låter sig jäsas och alltså kan
bakas till lirnpbröd , liksom \'etc. Ri1gen ~ir
ansprå kslös, härdig och relativt okänslig tör
torka. Rågen är en korsbefruktare, ''rågen
ryker", medan Ö\Tiga sädesslag är sjäh-hefruk.tare. Man skiljde på tre olika slag av råg allt
efter så tid. Midsommarråg, även kallad Johannesråg, så clcles på högso11nnare11 och
skö,-dades först n~ista sommar. Höst- eller
Yinterråg, såddes, som namnet säger, på hösten och skö rdades 11ngefär samtidigt med
midsommarrågen. Dessa tY{1 rågtvper gay en
högre avkastning ~in vårrågen, som såddes
och skördades under samma år. Rågen dominerade på de östsvenska stittcrna och
hade forh ållandeyis stor utbredning ä\'en i
Skå ne, speciellt på magr·ajorclar. 1:,:, Korn 1·,uung·efärjärnb<)rcligt med råg i vikt och yärcle.
Av korn fanns Lvå slag. Det so111 p{1 1700-talet
och större ddeu av 1800-talct odlades i SUne, pä Öland och på Gotland var t\'åradigt.
Det. användes framför allt. till au göra malt,
för brygd av dricka och öl. En kormrtjölsdeg

_jäser inte, ,·arfor den farnpligcn bakas ut till
tunnbröd. Ha\Te var det minst \'ärdefulla
siidesslager. I vikt, 1·ärcle och e n e rgiinnehåll
mots1·,nade en ha,-retunna ungefär kilften
a, en korn- eller rågtunna. Liksom kornet
såddes havren på \'åren. Havre u ppfattas i ,·år
tid som foders~id , men havre \'ar de11 dominerande hrödsäclen i stora delar a, Västsverige på 1700-ralet och ännu i bö1ja n ,w 1800talet. De11 ba\Tcsort som framför allt odlades
fram till 1870 var så kallad svenskhane. Den
ga,· ett vitt m jöl som 1·ar bättre lämpat fö r
bröd än senare infö rda so rter. In te heller
ha1-re kan jäsas. utan bakades ul ti ll umnbri;cl.
Ve tet var ett krävande växtslag och blev
inte allmänt odlat fö rrän de förs ta decennierna under 1900-talct. ,-,. Odling m· iirter
ökade i omfattning under 1600- och 1700talen.
Potatisen härstammar ursprungligen fdrn
Anderna i Sydamerika och fördes till Europa
under 1500-talct. Potatisen ino-oclucerades i
Sverige a\' Olof Ruclhcck, som p.°1 l650-talct
odlade Yäxten i Uppsala botaniska trädgård.
Mellan åren 1 no och 1750 gjordes försök
mecl potatisodling på flera håll i S1·erige.

Lin ne skriv
resa 174:9, ,
,ttt s;i,ta de
'5:io rcl för clt
-2;e nombro
,ntio nclen.
c'fter att tic
täppor o ch
,:, kad o clliu
t1 ncler den
P:1 Bjiire
ti digt. Nils
i Perstorp
"gamle" i 1
,llt clä byg(
rne rska kr
po tatiskni
L,rna i 11åg
t'n p inne I
clenua hå
\;trje hål. 1 ·•
,_,dlingen 1
I en boupJ
rt n till c ll 1
nat i irn·u
<>ch tre 1t11
korn ocks
trim en g,
hem man i
.'\ner o<
..\1wiixte r
h inder h
d ärmed e ,
,id lade m
kallar focl,
mots\·ara1
Bovete
( '. e n t ralas
ropa. Det ,
i Skå ne. /I
man ofLai
Bruket
~r~i.nsat. [
om Gre,·i
--:ils i Cn
mer ett, t
klöl'cr oc
mer ocks

. ar 1,, ' ·' rMs,:/irf!a

re:: b.ikas ut till

in:-c ,·ä rclefulla
-:::~cr~iinnehåll
mzefar h;i!nen
L_::;___, om kornet
- ::;::ipfattas i vår
var den domiE'b.r , l\· \'ästsn:början a,· 1800för ,1llt odlades
·::,kh;:ixre . Den

t:-c- lirnpat för
e:-. Imc heller
~~ ur till tnnn-

tsb.!.!" och ble\'
fir, ra decenldling a, ärter
{)-uch 1700-

~...:.n~ligen från

:::n till 1::urnpa

: .riucerades i
pa I li50-talet
boka trädgård.
Jordes försök
.all i S,erige.

Linne skri,er i redogörelsen för sin skånska
resa 1749, aLL fol kct i Skåne Yar "pickhåga1"
atr sätta denna Yäxt, t\" knölen iir ''.just icke
gjord för dem, som hava ö,er flöcl a, säd". Ftt
genombrott kom llnder 1800-talets första
å rtionden, då potatisen hle\' en åkergröda
efter au tidigare ha odlats i trädgå rdar och
täppor och på f1kerre>nar. F11 ,ff orsakenu till
ökad odling ,·ar de höga spann målspriserna
11ncler denna period.
Nt Bjärehahö11 introducf'radcs potatisen
tidigt. Nils Holmberg, som ,·ar född år 1801
i Perstorp i Hovs socken, har ber;ittat au de
.. gamle·· i sin tur hade b e r~itta t for honom ,
alt då bygdens soldater ko m hem frå11 pomrnerska kriget (l 7:jG-1763) , nwdförde de
potatisknölar. Traktens bönder satte knölarna i något hörn på sina ;,krar. De tog loss
e n pinn e från en träpinnahan·, stack med
denna h{tl ijorde n och satte e>n po ta t is i
v;-ujc 1i:1I. i;:, På 1830-talet ,·ar troligen p ota1isocllingen Liimligen mhredd pt1 Bjärehah·ön.
I en bouppteckning fr .'111 :U· 1834 , efter ;igaren til.l ett skallernsthftll i Häla1p, stod antecknat i im·entarielistan n-å stycken piiremyllor
och tre tunnor potatis. Td pärcmyllor förekolll också samn1<1 .'1r i en bouppteckning
från en g,'\nl i H~iljarp, och 1838 hade ett
hennnan i K,1.rstorp fyra tunnor po tatis.
Ärter odlades ofta i inhägnader p:1 trädan.
.Ä.rtväxter h ar den särskilda fördelen att de
hindf'r hii,c från lufle11. A.rtodlinge11 får
därmed en gödslande effekt paj orden. Dels
odlade man gråän, det ,il! säga Yad ,i idag
kallar foderärt, elds s{1 kallade vita ärter, som
mots,arar dagens kolz- eller matän.
RoYete , som ursprungligen komrner fr,\n
Centralasien , fördes aY mongolerna till Europa. Det odlades framför allt på magra_jordar
i Skåne. A,· de stärkelserika frnlzterna gjorde
man ofrast gTyn, som kokades till gröt.
Bruket att anlägga en klöYe rvall ,ar begränsat. Dock skriver E.Johnson i en artikel
om Gre,ie för hundra år sedan, an .'v[ickels
N ils i Gre,·ie, som bn1kade hemman nummer ett, redan df'n ~J;irde april 1867 s{1clcle
klöH::r och timotej. Såclrl a, klön:r förekommer ocks,°t i Sinarp.

Utsiidet
l'å 1700-talct och i hö1jan av 1800-talet producerade troligen gå rden sitt eget utsåde till
följande å r, men ibland erhölls nyn uts~idc
genom byteshandel i byn , från andra byar,
eller på marknaden i stan, ,·ilkeL ocks,'i antyds
i l\"ils.Jönssons dagbok. l\"ilsJönsson brukade
gården GreYie I på ¼ mantal och förde dagbok mellan åren 1847 och 1873, det ,·ill s~iga
efter laga skifte som genomfördes år 1844 i
Crevie.
Ett exempel på utsädesmångd ~ir hämtat
ur Pe hr P{dilssons dagbok. Pehr På hlssou,
som brukade herrnmm nummer ett i Sinarp,
Viistra Kan1ps socken. förde en enkel dagbok
bland annat angående s/tcld och skörd umkr
åren 1859 till 188:1. '-•" D{t h ade Sinarp redan
genomfört. laga skifte: det stadfästes näm ligen år 1840.
[ :'--Jils .Jönssons dagbok aJ1gcs utsåclesrnängcle n för olika skifte11 och m<'cl hj ~ilp av
dessa siffror kan m an skapa sig en bild ÖYer
hur ande len av de olika växtslagen Yarierar
frän år till år. Störst andel a,· utsäde t utgör
ha\Te. \'issa ,'tr nästan 50 procent, medan
andra är endast omkring 20 p1·ocent.. De
flesta större ,iixtslagen upp,isar samma stora
rariation som l1a,Te, medan andra ,·iixtslag,
som bo\'ete ocli hampa, förekommer i en
Tab ell 26. Utsädesmängd enligt Peh r Påhlssons dagbok från Sinarp i Västra Karups socken.
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Sttdcles/ sau e<
Tre skiippor 1·ita ärin
T,·:\ ,bppor potatis
T,·a kappor gr,\,irter
En tunna haue
Fn haly tunna han,·
Tr;,l tunnor ko rn
TYå lunno r h;.nTc
En tunna ha\T('
En hak 1un11~1 h;_1,Tc
En sk;ippa linfrö
Fen, kappor linfrö
En skäppa r.\g
Fem skäppor potatis
t'.11 sbppa tvaracligt korn
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Tabell 27. U tsäde som fanns, enligt bo uppteckningar, p å gårdar i Bjärc.

Oawrn

By

Gärrl. man Lal

Utsäde

20.3 1778
lli.3 1828
20.5 1831

Skatte, 1/8
Skalle. 1/ 8
Skatte, 1/ 8
Skatte 1/4

1 tunna r[1g. 2 tun nor korn

E>.-118'.\ 4

Salomonhög
Karstorp
Sikkiii811arp
H :,ljarp

13.1 1836
8.1 18-!7

Sinarp
Karswrp

Skatte, 1/ 8
Krono, 1/8

11 .3 1839
16.2 18-18

Drängstorp
Salomonhög

Skauc. 1/ 8
Utsock,w frä lse

29.9 18-18

Karsw rp

Skatte. 1/ 8

I 1/ 2 runna nig, 3 tunnor korn, 1 1/ 2 tL111n a h avre
1 tunna vinterräg, 3 tunnor korn, 1 tunna ha,Tc, 1 skäppa ärter

3 tunnor råg, f> tunnor korn. 3 tunnor lwvre, -I skiippor ärter.
3 tunnor potatis. l 1/ 2 skäppa lin
2 nurnor "" \'ardera råg. korn och ha\Te, 1/ 2 tunna ä rter
2 tunnor korn. 4 tunnor havre. I tunna ,·ita ärter, 3 tunnor gråän,
12 tunnor porntis
1 tunna råg. 2 tunnor korn. 1 tunna ha\'rc. 6 kappcr trincL~äd
~ 1/ 2 Lunna råg, 5 tunno r korn . .~ tunnor hcnTc~ 1 1u11na ärt.er,
l tunna potatis
fnnernrandc års gr·öda 100:- R.

Tabell 28. Sådd och skörd p å två Bjäre-gårdar. Gårdarna låg i G rcvie resp ektive Sina1p och perioden omfattar 184783.

Aktivitet/ gröda

Aktivitet/ gröda

Period

, "årbruket bi>rjadt'
Gn.·\'i<.>

Sinarp

1-1.3
8.3

23.4
29.·1

G1·(·\'ic

Grevit'

maj
18.3

4.!i

2.9

9.1 1

1mtj

Potatis sa1Lcs
22.8

Skörrl a\' råg
Crcvie
Sinarp

juli-augu sti
3 17
31.8

l'otatis(·n togs upp
Gre\'it'
Sina,-p

27.3
305

Kl{wervalk n slogs
Gre\'ie
Sin;irp

25.4

~0.3

-

22. 10

s,,clcl a,· korn
Grevit'
Sinarp

26.5

7.5

Sina rp

S..\dda av höstrag
Grevie
Sinarp

S{,dcl '"' havre
Gre,·ic
Sinarp

20.5
12.:,

6.-1
10 .4

Sadel a\' lin

Sådda ,cårr.ig
Sinarp

S,idd a\' äner
Gre\'ic
Sinarp

Period

Cre,·ie
Sinarp

23.5
25.::i

10.-1
17.4
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7.5
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17.6
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13.6
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6.8
28.9

Nir väx/slag där 111i11II tio sålid1'r /öreliggl'I' nngt'l /wrioden mn/ da/11111, om så i 111, ärji1//ri med 111å1111tl.

mycke t låg men ganska konstant andel. Variationen beror sannolikt på atr. olika skiften
var o lika stora, och eftersom Nils Jönsson n ~istan aldrig sådde sam ma gröda rd. år i rad på
samma skifte, så vari erade utsärlesm ängden.
En källa för att få en inblick i vad för slags
ut~äd e man hade på gården och hnr mycket
m a n hade sparat inför \'årsådclen är bouppteckn ingar. Det framgår a\· d e tta begränsade
110

stickprov, att alla gårdar odlade stråsäd, och
att UL5ädct under 1800-talet varierade mellan
5 och 12 ½ tun nor, allt efter åkerarealens
storlek. Dessutom förekommer u tsäd e a,·
potatis, ärter och lin.m

Sålider och skörd
Det fin ns få uppgifler o m nä r Yårb ru kc t
bö1:jad c sam t n är säden och övriga växtslag

,1dm slrls

~?3 incr
~ :-årtt'L

lil

.L-:c:nz-.:--.,_1r g-raärt.

-~ i::--.c-.,i,äd
.:iiner.

=.

l

:danar 184i-

,.iddes på Bjärehalvön - de enda källorna är
rie td. dagbö cker som förts av Nils Jönsson
1/Ch Pehr Påhlsson. Följande sådatu m har
,mtecknats i dagböckerna.
St1- och skördetider stämmer väl överens
på de rvå gårdarna. Det enda undantaget ä r
h öskörden, som var jämförelsevis tidig i Grc,ie och betydligL senare i Sinarp. Av siffrorna
fra mgår at:t årsrnånsvariationen ~ir stor, sann olikt mest beroende på väderleken. Som
e xempel kan nämnas att år 1872 var våren
j d ig och Pehr Påhlsson kunde börja vår·')ruket redan d en åttonde mars i Sinarp. Han
, a dcle vårrågen så Lidigt som elen artonde
·,ch havren den tre ttionde mars. I gengäld
·:a r våren sen år 1862. Vårbruket startade
m ed årcle rärjning den rjugofemte april, vårrågen såddes elen rjugosjätte april, havren
d en fjortonde maj och vårbruke t Yar inte av, lutat förrän den tr ettionde maj. Även om
underlaget for vissa växLslag är bristfälligt, s:1
,·erkar det som om maj var den stora såmånade n. För att bedöma hur representativt
m ate rialeL är för hela Bjärehalvön måste
man ha tillgång till en större mängd uppgil:
ter från fler gå rdar. Men en adekvatj~imförel;e som kan göras är med förhållandena på
garden Diiknebol, som ligge r i Torups socken i Halland. Gårdsarkivet omfartar en gan-

ska slort bevarat material avseend e såtide r.
Djäknebol var en ensädesgård, liksom gårdarna på Bjäre, och där såddes i regel vårstråsäcle n i slutet av april och hela maj, det
vill säga under samma Lid som på ~järehalvön. L,8

Tröskning
Lå ngt in på 1800-talet tröskade man man uellL på logen. Redskape t var slagar och det
var flera mannar·, som turades om att "slå
säden". Torsten Söclerman berättar följande
från Ramrn sjö. "På mitt elfte år m åste jag
sluta skolan. Och så var del att börja att med
min äldre bror stå på loge n och med slaga
Lröska hela grödan. Van ligen började vi
tröskningen i oktobe r och höll p å därmed
till sluLeL av februari ." De t finns få andra uppgifter fdn Bjäre , men P e hr Påhlsson, som
var åbo på en gård om 3/32 man La! i Sinarp,
uppger i sin dagbok, att han år 1860 hade
tröska t färdigt den tionde fe bruari och 1865
elen nionde februari . Agnarna användes till
foder, medan råghalmen sparades till taktäckning.

Slätter
Redan under vin tern gjordes slåtterredskapen klara för användning . Lien slip ades på

m-.i..-0.d. och

r.u::.e mellan

t.er.1re.1lens
Utsäde- a,·

r

tlrbruket

.~ \-:i:,; rslag

Siiden slds med lie, räfsas smmnrm och binds. (Trrkning riv G. Silfver:~trr1hle, Konstakademim.)
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Tabell 29. Stickr

l:'r_igat,111 frän 1:.·11p/lbrid1s b_1· ledrfr; 111 ti/1 ,-/en gp11r,1isa111111a bi'lr,,·1111irkm jH1 Gm1ie i'isrn: (Foto: 1\1(; 2002.)

Dau11 11

Hj,

·) _1~ 1778
:\.4 1786
~b. l 1796

Sal
Sal
Sal
Dr
Dr

:!7.1 1823

slipstenen hemma pä gården . För bryning
a\" lien anviinde ma u i norch'ästra Skåne li ksom i angränsande delar av Halland och
Småland en s."1 kallad hrynetavla. Li nne kommen terar liarnas u tsee nde på sin resa mellan
Angelholm och Skillinge år 1749: "Liarn a,
med ,·ilket ?;räset ,1vslogs, vorn b,'\.de här och
a nnorst~ides i Skåne, m es t öve rallt, av sin
ege n skapuad och särskilde ifrån dem, som
brukas up p i land et, varigenorn slåtterman
fick gå mera rak och b ehö vd e icke vid Yart
slag höja och sträcka kroppen"'. T norrh·ästra
Skåne och i Hallau d hadf' s~,irtorvet t,·å
k11aggar, som satt pä olika sidor o m on'et.
Fanns ris eller buskar på ä ngen eller slåtterma rke n, skars dessa av med en risspidd. R~il~
san , som ,·ar kvinn ornas slåuerrclskap, tillYerkades i gårdens hugge h us av en drä ng
eller undan tagsgu bhe. 1_.,,, Det slagna gr~iset
breddes först ut på marken , där det fick
torka en eller annan dag, Yarefter det lades
11.2

i stackar och tick torka nterliga re en tid, fö r
att sedan med arhf'ts,·agn köras in p{1 hölof~
tct. I Skåne a11\'ändcs iblan d en höbör, det
Yill säga en kårra med t räspiilor och st{mdare, men på Biirchalvön n~irnns h öbörcn
fö rst i en bouppteckni ng från år 1849, efter
m·liclne ägaren till f'tl utsocknes fr~ilschernmau i Salomonhög.

Djurh:lllningen
l'å 1800-talel liksom pä 1700-ta lct ,·ar cljarh ållniu gen ett viktigt komplement till viixtodlingf'n. Tillgången på betesmark var relati\'t god, medan vinterutfodringe n var den
begränsande fa ktorn avseende djurbesättn ingens storlek. Hästen och i viss mån stuten
(ett kastre rat h anclj u r aY nötkreatur, f'fter 4å n;ålclern benämnt oxe) utgjorde clraglljur,
nötboskapen ga,· n~jöl k och hudar samt ffire t
ull och kö tt. De husdjur so m förekom på
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Tabell 29. Stickprov på boskapsförteckningar i houppto,ckningsprotokoll.

tici. tör

_htil, ,ili',r. del
.!: Sl.'\11·
Dbörc-n
efter
!iehc-111-

t:- djur-

Datum

Bj:tn·-hy

.\.121778
:H 178 6
~ti.l \i%
~7.1 182:1

Salo monhög
Salo monhi>g
Salo111011 l1ög
I)rä 11g·s torp

Skatt<', 1/-1
Tnl1\'se
Gatehu~

l., A 1823
20.:> 18'.'l l

Drä ngstorp
Sina rp

Inhyse
Skatte. 1/ H

!:i.-1 1834

ll;iljarp

12.9 1s3,1

H,\Iarp

Sk;mc l/-1

l\öt1<·

Skatte. '.?i/ 2-1-1

Driin~storp

Skall e, 1/8
l.·tsokne f'rälse
Torp

\1.6 1834
11.3 18:\9
16.2 1848
15.1 18-18
2:1.5 18/18
17.·1 ]8,JC)
'IU..', 18-19

Salo 111011liiig
Axdstorp
H ålarp
Sinarp
Salo rnonltög

~

,-äxta.:- reb:;,,:- dt·n

bes.in-

s:uicn
~fo:-r +-

Goskap

Skatte , 1 / 6

Torp
I Jusrna11
t ·1sokne fräl sc

I sto nwcl föija. I ,1111. 2 kor. 2 kYii;·o r_ I kall-. I l,1r, I g/,s
I h~isL I sto ,~ ,tuta r.?► ko r, l J..:alY. 5 hl r, I Lmn11. 2 s\-i11

l ku. I h iga
J ku, I far. l gas
1 ko. I g·as
'2 ston , 1 kor. 2 k,·i~lH', 1 ka h-. :'1 J~\r. l lanun. ~ svin. '.Z g;is.'-,
9 g ~is~lin gar
2 hä star. I i<>l. -I kor. 3 stut;1r..'\ kYigor, ~ kahar, 1:, far, -I lam m .
1 s11gg~1. :·) grisar. 1 ~as, --l gfisslingar
2 S l ( lll o ch en folsin g, -I ko r. l k\'igor. I kah·, 3 st u tar. I :-1 far och
fyra lan1m. I su ~g c1 uch 3 gri,;u· Silllll I gas 111ccl -l g ~\sslin,gar.
3 b ,isrnr. 1 Ljnr, l stlll. 4 kor, 2 k\ igor. 2 b]\'aL 3 lå r. 1 lamm,
1 sugga n1ed 5 g risar
2 h ,ista r. I ko, l hi!a(a , I l;ir med 1;1111111
l h:isl, '.:! kor. './ tar
1 hiist, ~ kor. I far. I bagg·c. 1 gå~
I far n1cd l amm
fnga c~ u r.
~ h iistctr, 3 kor, 2 kah-a1·, 1 fiir rne d lanHll. 1 sugga 1ne d 3 gris;1r.

2 g;:iss

~järe framgår av bouppteckningarna , av
vilka ett ttr\'al visas i tabell 29.

tgdju r.

Nötkreatur

:~ furet

Det är en brokig samling fäkreatur, som man
möter p{1 Bjäres betesmarker under 1700-

n:i:

pa

och början il\- 1800-talet. _\,Ian träffar på en
röd ko, som betecknas som I ödbrnkig eller
röddrage n , e n svart ko i förrn a, svarthjälmad, svartrygge t eller syartbrokig, rnen ockst1 ibland en vit eller gul ko. i,sn 1 Svdsve rige
fanns den småländska rasen och den skåll11 3

ska, den senare var den mest storvuxna. De
bättre cljuren av dessa tv:1 sydsvenska raser
sammanfördes ibland under benämningen
herrgårdsrasen. Bjäres rödbrokiga kor tillhörde sannolikt den så kallade rödbruna
herrgårdsrasen . Under tidigt 1800-tal fanns
små besättningar av svart- och vitbrokiga låglandsrasen i Sydsverige. Dess ursprung är
.'lederländerna, nordvästra Tyskland och Jylla nd. Troligen ti llhörde de svartbrokiga
korna på Bjäre denna ras. De gula korna
hade kanske egenskaper från den gulbrokiga
smålandsrasen . Enligt bouppteckningarna
var dock g{1rdarnas besättningar ofta blandade. Exempelvis besLOd besättningen år
1778 på skatten1sLhållet nummer 4 i Salomon hög, ägd av Sven Torkelsson, av en rödbrokig och en svarthjälmacl ko, en rödbrokig
stut och en kvig·a, samt en svarlbrokig kahr. i,; i
\!ils Peter Christoffersson, som var åbo på
skatterusthåll nummer 3 orn 1/32 mantal i
byn Drängstorp, hade en rödbrokig ko, en
gul ko och en röcl kviga, som på 1830-talct
gick på bete i Sinarpsdalcn. På 1840-talet
brub1de Jöns Johansson skatte rusthållet
nummer 1 i Karstorp, och i hans lad ugårdslänga fanns ett par oxar, en vit och två röda
ko1~ en brokig kviga, en kalv och en 0ur.
I en inyentering av bland annat boskape ns
storlek år 181 7 uppskattades det genomsnittliga antalet fakreatur vara 7,5 kor per gård i
Barkå kra socken, 7,3 i Hjärnaq) och 5,4 i Västra Karup. 1" 2 Baserat på ett stickprov av bouppteckningar från GreYie och Västra Karup
varierar antalet fakreatur inklusive ungnöt
från två till tolv per gård, med ett genomsnitt
på. cirka fem. Även gatehusrniin och torpare
hade i regel en ko.
Mjölkhushållningen var huvudsakligen
inriktad på husbehovskonsumtion. under
vinterhalvåret var mjölkproduktionen låg på
grund av elen knappa utfodringen och räckte ofta inte ens till husbehoY. 1 de bättre besättningarna på 1700-talet kunde en ko årligen mjölka 600 kg, men i många fall rörde
det sig om 400-500 kg. På slutet av 1800-talet
ökade intresset for mjölkproduktion. Tack
vare en målinriktad avel, övergå ng från naturbete till vall och därmed bättre vinterutI 14

fodring ökade produktiviteten hos kon till
1 000-1 500 kg per år_Hn I slutet av å rhundradet imättades mejerier; bland annat i Skälclerviken, Förslöv ocb Västra Kamp, för försäljning av mjölk, smör och ost.
Nöthår använde man till hästfiltar, eftersom det ansågs vara mycket slitstarkt, ocb
som tätningsmedel. Nöthår användes nämligen som drivämne för tätning mellan Jiggamle p lankväggar. Oftast erhölls nöthåret
från garverier, men det tillvaratogs också i
ladugården. En bonde i Hov lär ha använt
tagel och svinhår för tillverkning av tjuder.l 6·1
På Bjärehalvön utgjorde korna tillsammans med Ö\'rig boskap en ekonomisk tillgång, som ibland var betydande. Ola Jönsson, som avled elen 20 1mtj 1831 , var ägare
till ett skatterusth åll på 1/8 mantal i Sinarp,
Västra Kamps socken. Vid bouppteckningen
värd erades en häst till 33 riksdaler 16 skilling, en ko till 16 riksdaler 32 skilling. Hela
hans djurbesättning värderades till 108 riksdaler och 12 skilling. Jöns Johansson avled
den sjätte december 1846 och efterlämnade
änk,rn Bolla Pcrsclotter och fyra barn. Han
var ägare till ett skattehemman på 1 /8 mantal i Karstorp och ett kronorusthåll på 11 / 64
mantal i Sinarp. I bo11ppteckningen efter
honom värderades en gul häst till 33 riksdaler och elva skilling, ett par oxar till lika
rnvcket, en vit och en röd ko till sexton riksdaler vard era och en tjur till tio riksdaler.
Sammanlagt värderades hans boskap till
fyrtionio riksdaler och alla hans tillgå ngar
t.ill tvåhundranittiotYå riksdaler. !\är Bolla
Persdotter avled den 31 januari 1848 i Karstorp värde rades i bouppteckningen ett par
oxar till 50 riksdaler, fyra kor till 25 riksdale r
vardera och en kalv till.? riksdaler. Sammanlagt uppgick värdet av boskapen till 275 och
tillgångarna till 2657 riksdaler. Frågan är om
värdet på hästar och kor h ar stigit från slutet
av 1700-tale l till mitten av 1800-tale t? Det
uppskattade värdet i bouppteckningar har
jämförts med penningvärdets ökning.i,;,; Ett
av problemen har varit att värdet på flera
r!im h ar angivits tillsammans i många bouppteckningar, varför underlaget är i minsta
laget. Men tendensen är en tydig. Värdet på
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både kor och h ~istar Yaricra r avse,·ä rt, sann olikt be roende på djure ts ålder och d å det
gäller kor rn_jölkprodu ktionen. Varken h äst
eller ko har ökat i Y~irde utan ctet u ppskattade värdet är i grova drag d e tsam ma 1 790
som 1849.

f'ltr och getter
Ar 1817 \'ille kronan kartlägga förhållandena
i 13järc h~irad från en mi litärstrategisk utgångspunkr.. Bland annat i11\'eutnadc man
husbeståncl, lanth ushå llning och vägarnas
stan dard. Uppgifterna \isar att praktiskt taget
Yarje g,\rd p.°1Bjäre hade fär, och medeltale t
för de tre inventerade socknarna Hjärnarp,
Ba rkåkra och Västra Karup var 8,5 L"t r per
gårcl_1,i,i
Detta är e tt betyrlligt högre antal än rnd
som framgår aY de bouppteckningar, so m
,·isas i tabellen ovan. Orsake n är trolige n att
de flesta bouppteckningarna är frå n januari
till mars och såled es visar antale t fär som
vinterutfodrats. Redan i den beskriyning av
Kristianstads län, som gjordes år 1762, anges
det att i Torekov samt Båstad föreko m både
spanska och inhemska får. De t spanska rnret
hade längre svans än det inhemska och var
all tid \"i Lulligt. ";;
En rad schäf"erier anla d es näml igen på
1700-talet.. och for att reformera fårskötseln

im porterade man engelska och spanska fär.
Det visade sig dock att de importerade rasl:'r·na in Le tålde det svenska klimate t och dessutom hade större krav på foder än de svenska fåren. De gav ull, köLt och huda r· men
hade i äldre tid också b e tydelse som mjölkc~jur. tii., På Bjärl:'halvön klipptes fåren under
senvåren, yanlige n i maj månad, o ch åtminstone på en d el gårdar ocks{1 uuder hösten.
.Man ansåg nämligen a tt höstullen var bäst,
eftersom fåren fi ck gå ute unde r sommarhalvå ret och sorn marbl:'te t ga,· eu renare och
bättre ull ~in vinte rn i den ofta smutsiga farkätten . .Får som unde r våren skulle !amma
tog,s ibland in i stugan. och dä r fick lammen
stanna tills de tålde kylan ute i fårhuset eller
kunde stippas ut p,\ ängen eller i h agen. 16\1
Ullen hade stor be ty<lelse, d å den vävdes
till vlletvger av vilka vinte1 kläderna tillverkacles'. l°h;crskotr a\' ull såldes på marknarle n.
Den ull som inte såldes utan skplle användas
för eget bruk måste kardas. På 1870-talct
grundades Dala ullspinneri, beläget nära Båstad, och då a nsåg de fles ta att det var både
billigare och bättre att låta spinneriet karda
ullen.
Under 1700-talet bed revs en kampanj mot
geravel i Skåne, vilket resultl:'rade i ett förbud
a tt hålla getter utom i skogsbygden. Följaktligen var getaveln av liten omfattning i Skåne
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Tabe ll 30. An tale t djur i tre Iljäre-so ckna1· enlir,>1. en inventering som gjordes a\' kronan är 18 17.
Sock t:'11:

Bnnd gardar
To r p;irehus
..\111al h ;ist;ir

lhrkåkra

H_j;irnarp*
(j

:i, i

Totalt

:1:;6

:i

'..'tiO
1~:-)
:,•J!I

~3

'..' .-1

·+-1

1-lfl:'i

'..' l:11

HäsL/ giird
Fiikrc;itu r
F;i/g:trcl
Fär
Får/ gård

\ "ästra Karup

19 7
86'1

7.:1

;,,-±

;) ,~!

-H,

2 1-lO

'., l){ILI

7, 7

8,2

8 ,[l

I (jlirnm/Js sothl'Jt har bara dr gflrrlar .\om fi.(!:._W'r /Jir Bjrin4wh r6n riilwnt.\.

och lrnrndsakligen kon ce ntrera d till Cöingebygckn.17"

S11in
Annu l{m gt in p{t l 800-t,1lc t be drevs svinskötsel endast för husb e hov, de t , ill säg,1 för kö ttets skitll. Skogss,·inet yar länge y,\ r en da s,·in116

ras, mi:-n p roclukti,~tete n \'ar dock låg. I Norcl,·;iste uro pa och p å.Jylland fanns p ~t 1 700- och
1800-tale t det långörade lantrassvinct, som
gen o m ko r·sningar m e d andra rase r gav u pphO\· till den s,·cnska lan trase n . 17 1
Av boup pteckn ingarn a ka n m an slu ta sig
till att s1·inskö1seln 1·ar betyda nde p[t Bjärc-
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halvön. Under sommarhalväret gick svinen
ute, som de andra djuren, men innan de
släpptes nt mästc de ringas. \fan faste e n
ring i nosen for att de inte skulle böka upp
jorden utan låta nöja sig med vad som fanns
på marken. I A.n gelsbäcks byorclning från år
1748 stär det inskrivet, au den som inte ringa r sina svin på byns tillsägelse så snart snön
har smält pliktar å tta skilling. I Salomonhögs
byorclning från 1768 står det. bland annat all
b yamännen skall ringa sina svin innan de
släpps i11 i vången.

Antal djur i Bjäre-socknarna

.,;.,..llJJ ·uar sv i_---.r,;dfad /a11ti,;..;,, frinr1da
f: 1: ;,;•inet.
,ig 111_rcket
1 •inrra Sluines
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Enligt elen inventering som gjordes av kronan år 1817 fanns det i Barkåkra och Västra
Karups socknar 248 respektive 599 hästar,
\ilket skulle motsvara ett genomsnitt på 2,4
stycken per gårcl. 17; Ett genomsnitt på lite
ÖYer två hästar per gård stämmer ganska väl
ö,·erens med bouppteckningarnas boskapslistor, där amaler hästar per gård varierar
från en till tre.
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Cnder 1860-ralct skedde en ökad uppfödning av husdjur, vilket till stor del möjliggjordes genom att klöverodlin gen ökade och att
cliirmed höskörden blev rikligare och kvalitativt bättre. Detta i sin tur innebar att större
antal djur kunde vinte rfo dras. Samtidigt
skedde också en forbiittring av djurmaterialet och inte minst gällde detta hästaveln. På
flera större egendomar stod hingstar till förfogande för betäckning. Sålunda stod det i
en dåtida annons att "Hingsten Turban står
till betäckning å Rebbel berga Kungsgård
mot en avgift af en tunna hafre för va1:je sto,
som blir dräktigt samt 50 öre till fodermarsken".
Trots vissa bakslag, som missväxtåret 1868,
då sommarbetet var knappt och vinterfodret
inte motsvarade hälft.en av det normala,
kundc> man på 1870-talet sälja husdjur med
god förtjänst. I exc>mpelvis Helsingör hölls
det regelbundet kreatursmarknadc>r, där
Bjärebönderna kundc> sälja sitt överskott av
hästar och kor. Ar 1870 rapporterades det
från Hjärnarp och Tåstarp, att ett ston amal
kreatur hade avyttrats i Danmark, där pri-

serna var högre än i Skåne. För en häst betalades 800-1000 kr, för ett par oxar 300- 400
kr och for en ko upp till 200 kr. 171 Detta skall
dttjiimföras med priserna i Rjäre där det ornkring 1870 betalades 250 Rclr för en god
arbetshäst, 150 Rdr för en oxe och HJO Rdr
för en mjölkko.

Hur stor var cljurbesättningen?
Det är tämligen svårt att finna uppgifter om
besättningarnas storlek på gårdsnivå, medan
statistik på socken- eller distriktsnivå är förh ållandevis vanlig. I Landshövdingeämbcte ts
ra pporter år 1828 uppges att ell hemman i
Rara socken hyste ungefärligen åtta hiistar,
fyra par oxar, tolv kor, tolv ungkreatur och
tjugo får. 174 I Torups socken anger Bexell att
på en vanlig gård om ¼ n1an t al finns å r
1817-1819 ett par dragoxar, två kor, ett par
ungkreatur och sex till åua får. m På Djäknebol, en Hallandsgård på 1/6 mantal, antyder
de sporadiska uppgifterna att rnan hållit en
till två hästar, tre kor, ett par ungnöt, sex- sju
fär och lika många svin.rn; Om manjämför
dessa uppgifter med besä ttningen på t,'å
~järegårclar av storleken 1/ 4 mantal i respektive Iläijarps by och Salomonhög (se tabell 29 ovan) så finner man att de alla har
ungefär lika stor djurbesäuning. Gården i
Salomonhög på 1/ 6 mantal, som visas i tabellen, har något färre får och saknar svin. Av
de få uppgifterna är det svårt att dra några
säkra slut5atser, men det verkar som a tt Bjiiregårdarna har en djurbesättning som är i paritet med normalgården i Skåne och H alland.

Fäladsmarkens utnyttjande
som betesmark
Innan skiftena genomfördes utgjorde utmarken eller fäladen allmänningar, vilka under
lång tid utnyttjades som en gemensam betesmark. I samband med skiftena delades utmarken upp; det första skiftet gjordes i Vantinge år 1770 och det sista i Segelstorp 1837.
På utmarken låg också torvmossarna, som
även under 1800-tale t var en vi ktig resurs,
medan det däremot praktiskt taget: inte fanns
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Tabell :H. Fördelningen mellan inägor och u tmark i fem byar.
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265 :l l
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,11.9
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46. J
48.7

-t9 J: 19

,,i.9

Slunrna
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l 048:07

396: 14
847:1'.1

A realen iiNrngivm i /unn- od, /1apt1/nnd. 32 lwpp!and mo/svarar I t,rn nland.

någon större samman hängande skog. Förutom torvmossar bes tod vege tationen på
lltma r ken vanligen av fäladsmark, del vill
säga gr~ished med inslag av b uska r och ris,
samt av kirr, fokthedar och ljungh edar.

Förhållandet mellan arealen av inägor
och utmarh
Så länge som g{1rden brukades på trad itionellt sätt var det viktigt alt vidmakthålla ba-

la nsen mellan åkern, inägoängen , som mest
slå ttrades för att vinterhö skulle bärgas. och
utmarke ns bete. Föijaktligeu var utmarken
fortfarande betydelsefull under första halvan
av 1800-talet, m e n arealen varierade avsC\·ärt
från by till by. Det var också fallet med förhålla n det. mellan inägorn a och tnmarken. 177
I To rekov utgjorde utmarken sjuttioen
procent av hela areale n, beroende p å att den
,<;ancliga, magrajord en var olämplig a u b ruka

-um å kerma
riga b yarna
Segclstorp )
,a m manla gc
i Båstad, m
hade enare
clre. l samba
o rnket och ,
kom allune
ko n trakt ö
,1kern , från
igoclelen år
ckua på u tn
nacl . Und er
utmarken a
betesmark.

Vad.finns.
fä ladsmar

Betes- och;
:i.r r esultalt
rad rnarka1
förändring
n in g, och f
ka eller ök:
Olika arte
nch tolera1
och klimat
kurrensför

l'.·11 ou

rf,, hi

z1äxte1; som

lmm /1n.flli,

lw //frilell . s,

'f)'//gå11gm /u1 11tmar/1 gjrmlr att bPi1' på i11ägu11111r/1 lifn , ii11erfliirlig. E11e/ä/11rl 01·1.1_wlosl 0111 by11 Drii11gs/01j,. (foto: :\JG

2001 . )

118

ogiids/111/ 111
dalr 11. ( /-i,/,

;""--'· och

markc::-n
_ha k an
a,~,.'i.n
~ torlule:::.

uniuc::-n
den

1 2 ~;:

c:bmk.a

•·:. . \/G

,om åke rmark. Mots,·arancle siffra för de Ö\'ri ga bya rna va rierade m e llan 57,9 p roce n t
(Segclstorp ) och 46,4 procent (Ph1p) . Den
samma n lagda arealen ,·ar störst i P,1arp och
i Båsta d , meda n To rekov och Drängs torp
hade en area l. so m nir betyd ligt m ycke t m indre. I sa mband me<l mekaniseri ngen aYjor<lbrnket o ch öve rgå n g till ro te ran de vä xtföljd
kom alltrn er utmark att odlas up p. J Rjäre
kon trakt öka de ci e n ttppodlade m a rken ,
{1kern , frå n a tt motsvara 46 proce11L av hel a
ägod e le11 å r 1870 till 67 procent å r 1920, och
de tta p ii utma rkens och inägoängens bekostnad. Under slutet av 1800-talct kom såle des
u tm arken att a ll tme r m in ska i be tydelse som
be tesma rk.

Vad finns kvar av 1700- och 1800-talets
fälads11iarh?
Be tes- oc h sl.h te rmarker som ,i. ser d em idag
ä r resultate n a\' e n lån g\'arig häYd. Fö rändrn d m a rkanvä ndning le d e r n ~istan a lltid till
förfindringar i vegetationt"ns art ·a mmansättn ing. o ch frekH:n sen av e n Yiss a rt kan minska eller ö ka beroe nde p å Yidtagn a åtgärder.
Oli ka a r ter li ar o lika ko nkurrt" nsfönn å g a
och to le ranse n m ot förändringar i jordmå n
o ch klimar \·arie ra r. Arter, so m h ar li te n konkurrensfö rmåga, me n som tolere ra r h e te och

slå tte r, ko mm e r att snabbt försvin n a o m hä,·cle n u p phö r o ch biotope n ,·äxer igen. Ansam m ansättningen kan så ledes å terspegla de
förh å llande n som d tder oc h h ar rått på e n
viss Yäxlplats avse e nde olika eko logiska faktor<.T. An er som u r e tt historiskt per. pekri,·
ha r haft sin o p timala fö rekomst i ge n uina .
ko ntinue rlig t h~iYdade betes- eller slåttennarke r ih· a\· störst in tresse. Ekstam och Fo rshed
( l 997) har klassific erat dessa arter i olika
gru p per be roende p å d eras kon kurre nsfö rmåga.
De bete s- och slå ttergynnade a rte rna kan
g ruppe ras m e d avseend e p å <le ras fö rmåga
a tt klara a\' o lika h äwlfonner.
Gräsmarksarte r som u11cler !(mg tid ,·uxit
i gam la l)·pe1· a \· ä ngar och som gnrnas \'id
:tte rkomm a n cl<.: slåtte r. Exe mpel på in<lika to1T~ix te r för ga ml a shiu e r rnarkcr :i.r
natt,·iol. svi nrot, darrgräs och stagg.
Kattfo t,_jo r d tistcl, brudbröd och ka m~ixi11g ä r all a e xempel p å a ne r som un der
lå11g tid fö rekom m it i fram fö r a llt gaml a
tYp er a\" be tesm ar ke r o ch som iir d l anpassade till ett intensivt hete.
Flora n och d e a rte r som bilda r yegetat ion en i1r dyuam isk. , il kl' t innebä r all arter
m inskar e lle r ö ka r i fre h ens i takt med a tt
olika 0111\'~irlclsfaktorcr å ndras. Låsbr;ikcn .
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kattfot, vårvicke r och ängsYiol tillhör en
grupp arter som m yckel snabbt minskar i
mängd eller som helt försvinner vid utebliven hävd.
- Belesmarksväxter har olika konkurrensförmåga i olika biotoper bland annat beroende på h ävetillgång. En d el arte r kan
bara växa och konkurrera på kväverika
växtplatser, medan andra föredrar kvävefattiga miljöer. Det vackrajungfruline t
exempelvis föredrar välhäwlade, kvävefattiga miljöer, och om hävd en upphör eller
växtpla tsen gödslas komm er d et att starkt
minska i antal för a tt efter etL par år helt
forsyinna. Andra arter gynnas av en god
kv~ivetillgång, exempelvis de bredbladiga
gräsen hundäxing och knylhavre samt
örter som nässla, hundkex och maskros.

Utnyttja1
Några be,·arade 01måden med fäladsmark av
ålderdomlig karaktär

Grevie socken
Sinarpsdalen
Utmark till Drängstorps och Salomonhögs
byar: belägen 600-700 m sydväst om Sinarp.
FI intalycke
Beläget 900 m ONO Böskestorp och tillhörde
förr Killcröcls u unark.
Grevie åsar
T,iJJhörde utm arken till Killcbäckstorp och
Angelsbäcks byar.
Vasaltheden
Söder orn Glimminge plantering, gemensam
utmark tillhörande Vasalls by.
Västra Kamps socken
Encfälad

Ås med !'.,>Tavhögar, 500 m NV norra vägkorset
i Drängstorps by.

Med detta resonemang som bakgrund skulle
fäladsrnark av ålderdomlig karaktä1~som pratiskt taget aldrig gödslats, kän neteckn as av
en vegetation bestående av en rik och varierad flora, en biologisk mångfald med ett
stort inslag av arter som gynnas av bete, en
hög andel indikatorväxter för långvarig hävd,
men få arter som gynnas av hög kväveniv,1.
Dagens fäladsmark bar i större eller mindre
grad förändra ts på grund av människans påverkan under århundraden - uteblive n hävd
med igenvä:xning som följd, beskogning, uppodling och konstgödsling är några av de faktorer som inverkat p å fäladsmarkens utseende
och förekomst. Men tro ts denna påverkan
finns rle t på Bjärchalvön ännu områden av
fäladsmark som har bevarat en ålderdomlig
karaktär. Ett exempel utgör betesmark på
Sinarpsdalens norrsicla. 178 Området ligger på
båda sidor om gränsen mellan Grevies och
Västra Karups socknar och har tillhört Salomonhögs respektive Drängstorps bya rs u tmark. På en yta av lite mer än tre hektar finns
rester av elen gamla fälaclsmarken, som varit
en del av ett småskaligt ocllingslandskap. I
den västra delen av området finns tre forn-
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Päarps utmark
Kustheden 200 m-1 km norr orn Dagshög,
har tillhört Påarps bys utmark.
Dagsh ög och Skaudd
Kusthed som förr u tgjorde utmarken till
Faritslövs by.
När m an i lugn och ro strövar omkring i detta
landskap av ålderdomlig karaktär får man en
känsla av att förflyttas tillbaka ett par hundra
år.

lämningar i form av två skålgropsstenar och
en stensättning. Norr om området ligger
flera högar från bronsåldern. I d en östra delen finner man ste n gärdsgår dar och flera
ocllingsrösen. Vege tationen på fäladsma rken,
som betas av hästar och nötkreatur, består av
Uung- och rödvcnshed, träd saknas och buskskik tel består av enar med något inslag av
rosor. Fältskiktet är artrikt med en hög andel
betesgynnade och h ävdkän sliga arter, som
låsbräken, ängsviol,jungfrulin, slåttergubbe,
svinrot, spåtistel, kattfot och nauviol.
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Ton·mossen rnr en viktig produktionsenhet
i 1800-talets bondesamhälle. I brist på bränne, då Biire i stort sett ,·ar avskogat, fick man
i betydande o mfattning använda torv att elda
med. Bönderna kunde också anv~mda torv
,om jordforb~ittringsmedel eller 1orYströ som
absorptionsmedel i ladugårdcu. Bristen på
odlingsbar jord under 1800-tale ts se nare
hälft resulterade i all m ånga tornnosseskiften odlades upp. De flesta mossar har utnyttjats i folkhushållet och hyser fortfarande spår
a\' mänsklig påverkan, i form av torvgravar.
Att bryta ton· var ett drygt och tungt arbete, som bedreYS under årstider då tj älen
in te ställde till bekymmer. Nils J önsson, bo nde i Grevie, brukade till exempc::1 alltid bryta
torv i hö1jan aYjun i då vårbruket var a,·klarat. För m å nga bondefamiljer var det ett
nödväncligt arbete för att skaffa "torvbriketter" a tt e lda med, då ved och anna t brä nsle
,·ar en bristvara.
Omkring 4721 tunnland av Bjäre hä rads
hela markareal på 56 599 tunn land utgö rs av
LOrvmossar. De två största är mossen som ligger öster o m Hjärnarps kyrka (786 nmnlancl)
och Äkmossen i Öslra &1rups socken (på
-185 tunnland ) .' 7i1 Andra mossar på åsen är
exempelvis KJöYermossen och :VJannemosse
belägna söder respektive norclosl om Dalsberg sam t Prästmossen , Malla mosse, G reyie
sarnsrnossc och Brunna mosse, som alla ligger norr om Fl O:s övningsområde . Nedanför
åsen finns få m ossar; nämnas bö r Skeadals
m osse öster om Grevic kyrka samt Kåremosse söder om Drängstorp. Idag är båda dessa
mossar träclbevuxna.

Torobrytning
Vid skifresrcfonnerna i bö1jan av artonhundnnalct ,·ar h emmansägarna i slättbygde n
ange lägna a tt få sig Lillde lade mosskiften i
skogsbygden. I en beskrivning till det geologiska kartbladet Båstacl skriver D. Hummel
år 1877 följande om m ossarna: "Redan har
p åpe kats, huru \'igtiga torfdy- eller bränntorfsavlas>Tingarna ärn för denna tätt bebyggda, skogfattiga ort. Det är också sällsynt att
finna en m osse, <le r icke detta bestyrkes ge-

Skogsvag

,\,

_/_
I

Prastmossen /

På åsn1 11mr 0111 det militära övni11gso11m1det liggn 1'11
rad mo.isar som tillhör byam n Grevie, Salo111011hö,~;
Norrlyrkr ocl, ShMdaUlll. : 1\JG. )

norn de här och d er uppstaplad e små pyramiderna a,· Lorftegel, h\'ilka e fter behörig
lu ft.to rkning ofta nog föras milslång väg."
"Endast i mindre mossar, eller \'id karne rna
af de större, ,isar sig askhalten ,·ara nog sto r,
för all deras uppodlande borde löna mödan.
H os bränntorf ä r e n ringa askhalt naturligt,is fördelaktig, särlecles om den åtfö~jes af e n
någorlunda långt framskriden förmultning
afväxtdelarn e." Att mossarna var vi ktiga fö rstår man c1i1 ton-lassen ofta fraktades lång
Yäg. Så ägde Skeadal eu skifte på Präst.mossen, ä,·en Norrlycke och Salom onhög hade
torvtäkt på åsen , och torven från Grevic samsmosse skulle transpo rteras hela den långa
vägen ner till slättbygd en.
To rven Yar vik tig och användes framfö r
allt som bränsle, speciellt i byar där tillgången pä ved va r dålig. I Landshövd ingeitmhetcts redogörelser från åren 1871-75 he te r
de t om Reb bclberga, Barkåkra o ch Hjärnarps socknar, att boningsh usen uppfö1·d es
av bränt tegel på grund av vi.rkesbrisl, och att
del eldades med torv, men på en del ställen
med ,·ed och stenkol. 180 Torven kostade fem
kronor lasset.
På mossar med svagt humifi erade övre
lage r framställdes torvströ för användning
som absorptionsmedel i ladugårdarna. Låghumifierad vitmossetorv är lätt och porös.
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Den har en hög vattenkapacitet och därför
också en SLOr vattenupptagningsförmåga.
Med en harv revs ytan upp p å den röjda mossen. Efter torkning på platsen räfsades torvströn ihop i strängar, lasLades i korgar och
fraktades hen1 till gården med häst och vagn.
Av de clj ttpare, höghumifierade och Lätare
lagren , som är tyngre, fra m ställdes br~inntorv. Torven an\'~indes också rör att förbätt:ra
marktillståndet, och 1870 konstaterades au
i de magrare trakLerna användes alltmer Lorv,
dels som jordförbättringsmede l, dels till
kompost. I en propagandaskrif t år 1874
skildras d{ttidens syn på to rvgödsling. 'Torf
är ostridligt en förträfflig humusgödsel; \·i
kunna rned den tillföra jorden e n hel mängd
humus. Afven b idrager tor fren att öka de
qväveh al tiga bestå nclsdelarne ijorden. Vid
sönderdelning och upplösning lemnar torfven en rik källa till kolsyra, hvar·igenom näringsämnena ijorden upplösas och kunna
af växternas röt.ter upptagas och \'erkar den
slutligen såsom ett l)·sikaliskt förbät tringsmcclcl påjorden." 1"'
På Bj;irchalvön och på IIaHa mlsåse rr förekom ton·brytning i stor skala fram till 19~Otalet men togs upp igeu under krigsåren p {l
194O-talet. Enligt en speciali1wcnte ring av
mossarna i Bjärc hiiracl år 1919 var d e t framför allt i socknarna Hjärnarp och Ösmr Ka-

rup som man bröt torv, och av denna användes 16,8 p rocent till strö och 83 ,2 procen t
till hränne.

Att bryta torv var tungt och smutsigt
Hur det gick till att bryta torv på Hallandsåsens mossar har skildrats av Sante Gudmundsson o c h Sven Rydefe lt i å rsboken
Bjiire-bJgdtn 1976 respektive 1984. På vå ren ,
när tjälen gMt urjor·den och när vårbruke t
\·ar avklarat, samlades gårdens folk eller några bygrann a r för att bestämma, när de skulle
hjälpas å Latt bryta torv. Med h äst och vagn
å kte man på d e smala, steniga och skumpiga
vägarna t.ill sitt rnosseskiftc på åsen. När hästen tjudraL, började man att röja platsen för
~jälva torvbrytningen. Den ö,·erst.a m ossrika
tor\'Cll, skäretorY, skars, med l~jälp av en torvsp a de med \'assa kanter, i lagom stora bi tar
och kastades över kanten till en medhjälpare.
\ rlccl en rullehör (skottkä rra) kördes sedan
torven ut till en röjd plats, där ton·b itarna
lades ut på marken för att torka, torven tresa ttes. Ert.er ungefär en månad staplad es sedan
torve n i ku p o lformade högar, r ögle r, \'ilka
var upp till 1,2 me ter höga.
U nder siilva ytlagre t var tornnassan, dyngan elle r dön get, sva rt, seg och klibbig. Männe11 som stod n e re i torvgrave n , \'ilken \'ar
tio till 0ugo meter lång och fem met e r bred,
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g rävde upp torvmassa n som blandades med
vatten och finfördelades med l: jälp a,· hackor, grepar och triiskostövbr. När konsistensen var elen rätta lastades dyngan i den ,·id
gravkanten ställda rnllebören för art köras
1tt till torkplatse n. Här rakades d vngan ut i
ett lager a,· bmplig tjocklek. nngefar rjugokm centimeter, och ytanj~irnnacles till med
e n skyffel. klappetor\'. ::Vlcd hFilp a\' ri1ss1akar
d elades sedan ton·rnassa n i i}•rkan tiga biwr.
som efter torkning och krympn ing var knappt
så stora som en tegelsten. Efte r ett par veckor
rnr tor\"en i regel fänlig fö r \'ändning, ,ilkt't
gjordes antingen med en torvhacka elle r rna-nuellt. Ton-bitarna , ·ändes npp o ch. staplades
pit yaramlra för att lufte n skulle r.'1 fritt till-tr~ick. \,frdan ,·auenhalrcn i den färska dyngan ,·ar U11 gefar 90 procent, så b,icle h a lten
sj 11nkit till 25 prnct>nl i den frirdi g torkade
ton·en. På hösten. 11är 1orn-11 torkat och y;ll-te11li,tl ten \'ar h'ig. tr.l\'ad es ckn i "häcka,·ag-nar·· och kördes hem till gården.

Uppodling
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Att en d el mossar användes till nvodling framg,h a,· Christia n stads Lins Kungl. flushallnings-Siillskaps Ft·1rhanclliu gar ;ir 1870. dii1
S. Rosenberg skri,cr: "l cle s;1 kallack skogs-I raktcrna g ript>r den ene efter elen andre sig
an med att fön-,mdla sina torvmossar. bin-drag och ljungb,1ckar till åkcrtega1·, ehuru
icke a lltid d e t biista vi tsord kan gin1s ;\t sättet
lwarp{1 dessa odlin gar företagas enärjorcl-bränning af rn å n ge n a lltfo1· m,cket bcgag--

..

."

~

~-;_-;-_·---~ --

nas. utan att i a n nan form :nergi,·ajorden
vad hon förlora t". Tydliga spår efter u ppodling kan man exempelvis se på Bor rmossen
vid Atteköp i Grevie socken, där stora delar
av före detta mossen har dikats ut. och od la ts

upp.
Riitlstvister efter skadegörelse
Au ton·en var en , iktig d ela\' sjähhush å lle ts
ti llgå ngar vittnar f1cra rät.tstvistcr om. som
utspelade sig i början a,· I 800--ta lct. Kå re
m osse låg pt1 den samfäll da u tmar ken ti ll-hörande h yarna Salomon h ög. Dr~ingst01-p.
H~iljarp , Sinarp o ch Ka rs torp. Vid e n lantm~i-terifö rrättning {u- l 78~ påstod Erikstorps och
Bz1stacls h yabg, att de bordt> h a del i fäladen
och mossen, m e n de kunde in te b evisa att
de h ack riitt därtill. 1" ~ Byalagen \'äncle sig d 1t
till Landshönli11 geämbe te t och begärde miit-ning och eldning a,· 111markcn, och de t>rhöll
hiilflen a\' mossen, n1 o tsYarand e tjugotre lotter. Fi'irtrctcu att behöva dela m ed sig a,· mos-sen till delägarna i B:'istaci och Erikstorp kunde aldrig ek andra byarna komrua ÖYer. En
s0111111arrnorgon 1801 ble\' Båstads-bornas
nvupptagna ton· siinrkrtramp,tcl och nedkastad i gr,t,·arna . .\k11 e ftersom ingen hade St'! I
n/tgut blev i11gcn d ömd for cli\clet. lj11l i 180°1
iöll e n stut 11ed i en tor\'gra,·ocb dog. ~awr-ligtYis uppstod c-11 t,·ist 0 111 \'Cm som bar ans,·arct för all stuten kunde La sig in p:1 mosst·n.
och bö nd er ft·{m byarna i niirhet en kallad es
in för all S\'ml torvgra,·arna oclt de g;l rdsgårdar som skulle hin dra kreatu ren att ta sig in
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på mosse n. Det visade sig att Båstad s oc h
Erikstorps gärdsgårdar inte Yar i "frederligt
stånd" lllan hade rasat på n ågra ställen. Därför dömdes Eriksto rps och Båstads hyalag au
ersätta ägaren a,· stuten ,J öns j önsson i Salomonhög, med tio ri ksdaler och d essutom t,·å
riksdale r for o mkostnade r.
De n femte augusti 1805 gjordes å ter åve rkan på upptagen torv i Kåre mosse, och den
~junde augusti inspekterades skadegörelse n.
De n ärmast boende h usägarn a konstaterade,
att av den mängd torv, som Båstadsjordägan:
hade skurit upp och satt upp fö r avhämtning,
fanns inte m ycket kvar; res ten h ade förstö rts
genom "nid n ingsverk och ,·å ld". Vä rdet a,·

den förs tö relse som up psrått uppskattade,
till sju ttiofem rikschlicr. Dessu tom l'ar gärdsgård arna, som ornga,· mosse n, nedriYna på
ett p a r st~illen . I j anuari 1806 åtalades t1·a
män från H äljarp och e n solda t från Sinarp
fö r dådet, m e n alla nekade. Inte mindre än
elva vittn en inkallades till tinget, men "kons tigt nog" hade inge n sett vare sig de tilltalad e elle r n{1gra and ra fö1·störa torv ellf'1riva gärd sgå rdai-. Utslaget som meddelades
den 20:e n ove mber innebar, au båda ble,·
frikända i brist p å b evis, och att de skul le
e rsättas för d e kostnader de haft i sa mband
med rä ttegå n gen .
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Befolkning och utflyttnir1g
L'nder 1600- och 1700-talet finns endast
knapphändiga uppgifter om folkmängden
pa Rjärehalvön. Enligt H. Lynancler skulle
befolkningen i Svensracls O\' i det närmaste
ha dött ut under 1600-talet pä g r und aY
,napphanefejclerna. Under 1700-talet skulle
brns befolkning ha utgjorts a1· inflyttade personer fr!tn omkringliggande byar. Enligt
1750 års mant:alslängcl bestod bn1 a\" sju
hemman och tolv gårdar. Eftersom eh-a gårdar brukades a\· gifta åbor och en gård a,
änkan Kiersri, skulle clt't i S\·enstad bo tjugo1re n1xna personer; till de tta kommer tjänstefolk och barn. Om man beräknar att i genom~nitt \·a1je gård beboddes a,· bruka ren och
hans hustru, TYå barn och eLt rjänstehjon.
~kulle man nå upp till en siffra ,ff femtio
pt>rsoner. CtYecklingen i Svenstad är nog
ganska cyvisk för många byar på Rj ärehahön,
då krig och härjningar skördade 111[mga
människoliv.

I Förslövs socken fanns enligt 1658 ;'irs
mantabl~ingd 18b manliga indil'icler, och enligt 1662 års jordebok var anLalct gårdar
frnioen stycken. Socknen skulle alltså vid
ö,·ergången t.ill S\-cr ige ha haft ungefär fyra
hundra inned'111are . Efter skånska kriget
1675 till Hi79 fanns i Försk>YS soc ken bara
{mioen män enligt 1680 års mantalslä ngd.
Den m inskade manliga befolkn ingen berodde sannolikt på a tt å tskilliga hade dött i
kriget, men också på att en del kanske anslöt
sig till snapphanarna eller flyttade till Danmark. Under 1700-talet ökade socknens befolkn i(1g ti ll l 031 personer al' vilka 495 var
män. Ar 1810 var befolkningen 1 108 personer enligt kyrkoböckerna. På hela Bjiireha!Yön ,,ar befolkningen samma år 7 958 personer. Om rnan räknar med samma ökning för
övriga socknar, så skulle hela befolkningen
på Bjäre vid 1600-taleLs mitt ha uppgått till
ungefär 3 000 personer.
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Befolk11ingsu t\·eckli11gen fö r Båstad och
Torekov samt Ho\'s, Västra Ka rups och Grc,·ie sockm-u- framg:ir av diagrammen O\'an . is~
TBåstad ö kade befolk ningen frå n 578 persone r år 1810 till l 467 år 1910, me dan den i
Torekov minskade från ti l5 pe rsoner :ir 1890
till 468 år 191 0. De tre redo\'isacle socknarna
visar på e n minskning liknande Toreko\'s.

U tflyttning
De n främ sta anledningen till folkminskningen var emigrationen , i första hand till ~orclamerika. Orsaken till emigrationen var ierade, och de t ,·ar säkert m ånga fa ktorer som
på\'erkade utflyttningen. En av grundorsakerna n r säkerligen svårig he ten att skaffa sig
utkomst h em ma på orten.J orden ,·ar mager
och dålig, varför gårdarna i allmänhe t int e
kunde försötja annat än smtt familjer. \'id
arvskifte försökte m ånga bönder bi behålla
gården odelad. Detta innebar ofta att e n a\'
sö nerna ö,·en og gården , och au d e övriga
fick söka Jorsö1jning p.°1annat håll. Men även
h emmansklyvningar ,·ar vanliga i samband
m ed arvskifte, och då blev de redan sm å gårdarna ännu mindre. För dÖLLrar och söner,
som inte fic k ärva gå.rcte n , liksom för dräng126

a r och p igor, rnr att ut\'an dra kanske elen
enda utvägen att slippa Ie,-a ett helt li,· i fattigd o m . Många un ga män e migre rade för att
slippa värnplik ten. och en annan o rsak \'ar
de många ryk ten som cirk ule rade o m hu r
liitt det gick att 0äna pengar och bli förm ögen i ,\ m erika.
Ut\'anclti ngc:n bö1jacle ganska sene på Bj ärehalvön , och und e r 1860-tale t u tYa ndrade
en dast fem tiotd. personer. Ut\'anclr ingen
ökade under 1870-talct men var störst under
1880-talct. då 2 1-17 per. oner ga\' sig i\'äg frJ.n
~järehalvön.
Total1 sku lle 6749 p ersoner utvandra frå n
Bjäre h ärad mella n åren 1860 och 1930.
Störst var utvandringe n från V?istra Karups

Tabell 32. Befolkningsutvecklingen i tre ~järe-socknar
unde r hundra år.

Ar/ befolkn ing
18 10
1860

Ho1·

\ "ästrn K<1rup

9)0
I 298

2 3i.'>
3 :">78
2 ii:\
+ I 20:V-80'.l

] l l]O
1 080
Ft,ränd1i11gar - 388/ -218

Grevie

I 3-HJ
2 291
1 859
+9·12/ --1112

f ,palt,11 farr11uh'i11gar 1111ger dm p;,s/11 si[fm11 brjoll:11i11gsii/111i11gen 111e/lt111 r1ren 1810 od1 1860 orh rim andm sijfmn
/Jrjollrnillg,,111i11,kni11ge11 mellan ,l,,,11 ./860()('/, 19/0.
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~ocken, 1768 personer, och från Crevie socken, 1075. Antalet emigran ler frå n Bjäre är i
förh ållande till folkmängden nästan dubbelt
så storL som e tt genornsnitt fö r h ela rike t. 1" 1
Emigrationen avsta nn ad e p å 1920-talet,
då förh ålla u clena h ade ändrats. Fo lköknin gen \"ar inle hingre s,'i stor beroe!lcle på minskande födelsetal. Nyerablerad e indust1·ier
behövcle arbe tskraft. Delta och ett m inskande beho\' a,· arbeLskraft inom jorclbruke l
be tyclde att befolkningen flyttad e från landsbygd en till inclus1risa1n h ällen och st~ider.
Troligen var clemt huvudorsaken Lill au befolkningstalet i Bjäresocknarna fortsa tte att
sj unka. 1R'
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Bondesamh ällets fattiga
Oen agrara reYol u1io nen, det vill siigajordbrnkets förn yelse eftt:r skiftenas genomförande, resulterad e i en större efterfrågan på
a rbetskraft. Basen fö r små och mella nsLora
jordbruk ,·ar visserligen fam iljens a rbeL~krafL
och ba rnaskaran ö kad e, rn en alltfler tjänstehjon heb ö1Tle städslas. Många armar behövdes för att rq ja och odla upp n y å ke rma rk,
för att b ä rga de v~ixand e skö rdarna o ch ta
hand o m de ökad e kött- och mjölkmängder11a. Dess utom ,·ar alla \'uxna arbe 1sföra personer, som inte hrukadejorden. iignade sig
å t handel eller fabriksrörelse, studerade eller
bedrev "annat lageligt n ä ringsfäng", o mfa ttade a,· tjänstetvån get. Bakgrunden var, att
fn'\n och m ed den fö rsta legostadgan 16()4
bkv landets innevånare i p r in cip skyld iga
'"a tt förskaffa sig års ~jä n st hos h usbonde a
lande t i städerna". Den so m inte gjorde det
klassades som lösdrivare och skulle göra
krigstjän st om han rnr ma n. Var e11 "lösd riYare'' in te "tic nlig till krigstie nsL" kun d e h an
få ~jäna h os "angifware n ett år för half lön",
enligt J739 års legostadga. Såviil bönder som
godsherrar hade tjänstehj on, som utförde en
mängd viktiga men mindre ansvarsfulla sysslor både inom- oclt utomhns.18r; De tta resulterade i en social skikrning som in n e bar en
uppdelnin g i "henJlw/1 orh tjiiristrfolk ". Bondsöner och bo nddöurar tog tjänst hos a11clra
eller, om de inte än-de eller fön·än·ade egen
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/Jl'/1 årliga p1wP11/uella utvandringen iforl11Ulande till
hela h1Jolk11i11gm i 1u1gra Rjiil"f'soclmm:

jor<l, försörjde sig ge nom avsaluslöjd oc h
handel. O m bönd erna inte klarad e av att
hetala sina skulder, då övertogs går darna av
deras fo rdringsägare. Bondesamh ~illet.s u11derklass ökade i antal, och på bygator och
utm a rker växte en fattigbebyggelse frarn . De
obesuuna gifte sig vanligt\1s tidigl orh bildad e egen fa miU, m edan elen unga bondebefolkningen inte gifte sig förrän man skaffat
egen gärd. Från 1750 Lill 1850 fyrdubblad es
jordbntke ts und erklass, m e dan elen j o rdägande b ondebefolkningen e n dast. ökade
med e n tiondel. Till de obesuttna r~iknades
1orp are, backstugusittar e och inh ysestuon ,
m edan pigor och drä n gar tillhörde 0änstefolke t, som hade det relativt bra_Fimfört m ed
de obesut tna. Med tilltagande befolkning
ö kade klasskillnaderna på 1800-tale t, och d e t
blev allt vanligare a tt människor under h ela
sitt li,· fick försö1ja sig på tillfälliga jobb. ";

De obesuttnas levn.adiförhållanden
Om n u klasskillnaderna ökade under 1800talct, hur såg då elen sociala stru kture n ut på

Ko som 111jölka.1. (Wrer/sleckning av Custaf SilventrrUe. )
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Bjärehalvön? Boendestrukturen ble\· alll mer
komplicerad. En gård kunde ha olika fonner
av boende - tjänstefolk som åL med familjen,
inhys ingar som bara bodde på gården en
begränsad tid, den förre ägaren som kanske
bodde på ett undantag, husmännen som
k,·cle sina liv i galehusen. Till hyn hörde inte
minst. torpare samt backsmgusittarna, so m
hade tillåtelse a tt bygga sitt hus på en av gårdarnas mark eller p å allmänningen. Eu typiskt exempel på den sociala skiktning som
rådde p;t 1860-talet, det Yill siiga när utilyuningen bö1jade på Bjäre halvö n, är förh ållandena i Driingstorps by i Viistra Kamps socken.
Av mantalslängderna kan man ta en inblick
i ägoförhållanclena, ,·em som bodde ,·ar och
pc\ vems mark. 1" I Drängs lo rp \'ar hundra
\1.1x11a persone r och nittiof)-ra barn manlalsskrivna. Byn bestod av fyra hemman, som var
fördelade på 27 gårdar, där n ågra gårdar var
så små so m 5/512 mantal.
Av 9änstefolk fanns det i D rängstorp tre
a rbetare med hustrur, lika många drängar
respektive pigor, tYå undantag, etl gatehus
och ~jll torp av vilka fem tillhörde de sammanslagna h e mma n e n nummer tre och fyra.
Tjänstefolket var ju förvåmtnsv~irt litet till
antal, men sannolikt berodde del på att torparna och deras hustrur gjorde dagsverken,
och dessu tom var de intresserade av alt 9äna
en slant ,·id arbetskrä,·,mcle moment, som
skörd, slåtter och Lröskning.
I det följande ges några exempel på d e
obesnttnas situation på Bjärehalvön fö reträdesvis efter skiftenas genomförande, d å elen
agrara revolutionen började.

~jänstefolket
P å 1700-talc t ansågs de t inte som neclsä ltancle för söner och döttrar til l bönde r au
tjiina som piga eller dräng. ~jänstehjone n
h ade ofta sovplats i stugan eller längre fram
i tiden pä gå rden, och de å t med de övriga i
fa.rniUen. Åtm instone en d el av d em kunde
räkna rned au i framtiden fö rvär\'a en egen
gård genom ar\' e ller gifterrnM. Man kan betrakta det som alt pigor och drängar gjorde
en "pryopcriod", där d e t gällde att lä ra sig
bondeyrket från grunden. '.VIcn på 1800-talet
förändrades sit uationen i sä m åuo , att allt
fler driingar och pigor fick tillb ringa sina !i,
som fattiga torpare eller backs tugu siuare.
Hur \'ar det egentligen att stäclslas som piga
eller clriing; Låt oss följa eLL livsöde som rn~
sp nmgligen uedt.ecknats av Emil Söclennau
i Ramm~jöstrand. ,,i,

Pigan A lbertina Nlårlensson
Albertina Månensson fö ddes i Lillarycl i
Västra Karups socken den fjärde mars 185:'5.
H en nes far var skräddaren Lars Mårtensson
nch hennes mor, Kerstin Er landsson, kom
fr{m Möllhu!L. De n tioåriga flickan AlberLina
löijcle med sin far från gå~·d till gård och deltog i hans skrädderiarbete. Det var mesl arbetskläder de sydde, som linne- och blågarnsbyxor, vilka a1w~indes i arbetet uwmhus. När
Albe nina var sjuLLon år tog hon tjäns t som
piga hos eu bonde i Ranumjö. Arbetet på
gården bö1jacle klocka n fyra på morgonen.
och arbetsdagen var lå ng för d e t var all tid
mycket arbete som skulle u trättas. Albe rtina
skulle först. sköta morgonmjölkningen, och

Tabell 33. Boende i Drängstorps by åren 1860-70. Bara gårdar från hemman ett är redovisade i tabellen.
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Agarc:J. Svensson 111ed hustru o ch

2

'.-1/6-l

J\garc: 0. PeLersson med frra barn: Öl'rig-a: smed me<l hustni samt en änka ocl1 en sjöman.

3

1/ IG

Lönen

:\?;ar,·: C. IIjelrn: .-\rrenda1or: S. Li11dau med hustrn och tre barn.

4

'.>/6-l

Agare: S._jiinsson m ed hus1ru; Abo:J. S1·;-nssnn med hustru och ett ba rn; Arbl:lare: A. Öciman
111cd hustni och lem barn: Pi1p:.J. 'iilsclouer med ett barn; lnhysing: änklin genj.P. Nilsson.

:)

1/ 8
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och hade L
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Ägare: S. Petcrsson mc ,l hustru och tre barn; (hriga: ~jöman J. Peter; Torpare: N . .J ö11sson med
lrns1n 1.
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ull<le r so mmarhal\"året. fick hon d å bege sig
till en betesmark, som hl.g lå ngt från gården .
Under hösLen hann hon knappt mjölka färdigt. förrän holl skulle bege sig till fokeläget
för att ta emot gårdens sillnäL. Bönde rna i
Raunnsjö och angränsan d e byar deltog nämligen i sillfisket om hösLen. Seda n följcie eu
drygt arbete med att plocka a\' sillen , skölja
nät.en nere vid hamnkaj e n och sedan hänga
upp dem till tork. >lär de var torra skulle de
hem till gården för att lagas. Sillfiske t. sammanföll of'ta med skördearbetet, och då fick
.-\lbertina gå ensam och "ta upp säden", som
drängen slog med lie. Det stränga skördearbcte l pågick ända till solnedgången. Efte r e n
lång och arbetsam dag var det dags au kvällsmjölka korna, ocb sedan följde kvållsarbelc t
inomhus. Vintertid bestod inomh usarbe tet
a\ au karda och spinna, sticka och väva till
sent på kv~illcn.
Första å ret hon Ljänacle som p iga var årslö nen fem tio kronor, och det andra å reL hade
hon f),.rtio kronor plus e tt lin tyg, ettskålpuml
ull och en skäppa linfrö, son1 h on sådde och
skörd ade för egen del. Efter ett par år bln
hon först stådslad på en gå rd i Hillarp och
sedan p{t en bondgärd i Hm·.
:-,far hon var yugofem år gifte hon sig med
en sjöman, som under m å nga :'tr seglade i
främmande farvauen. Albertina fick ajälv ta
hand om h e mmet och försörja sig och siua
td fli ckor, eftersom mannen begav sig till
Amerika och aldrig å1ervän de.
Albcrtina forsö1jde sig med a t t karda,
spinna, sticka och viint samt binda sillgarn ,
som hon sedan s:tlcle. Dessutom var hon en
pålitlig "l~j~ilpgumrna", som stod till tFinst vid
exemp elvis stort\äll. klippn ing a,· J"å r och
skördea rbete.
Änn u \"id nittio år b o dde h o n ensam i sin
lilla stuga nere ,·id Skäldervikens strand och
skötte sig sji-ih· utan någo n hjålp.

Lönen
Då k läder och skor tilh·erkadcs i h e mmen
in gick ~i,·e n delta i yänstefolkets lön. Bö nderna läL sjziha bered a hudar och skinn till skor
och hade under vissa tider skomakare i hemme n, som g jorde nya och lagade nötta skor.

I lönen för clrängarna ingick de t träs kor,
h elgclagsstövlar och vadmalskläder allt efter
behov o ch övere n skomm e lse . Pigorna
skulle också ha trät.otflor, kängor och en uppsydd vadmalsklänning. Skräddarna gick o mkring p å gårdarna, sydde och lagade vad som
behövdes. Den kontanta lönen var inte stor,
men trots elen lilla lönen fanns det rjänstehjon , som kunde spara en slant. En piga, som
kom ut att ~jäna vid fjorto n års ålder, h a de
år 1868 e n årslön på :JO daler, et.t par trå tofflor, ett par strumpor och e tt linne tyg. Då hon
var tjugo år gammal kom h on till e n fami lj i
TorekO\·. Diir fick hon h ögre lön, 1nen mindre
in natura; d e n högsLa lön hon fick \"ar 80 kronor om året. >l~ir hon var 50 år h ade hon sparat så m ycket a tt hon kunde bygga ett eget
lit.el hus. Enligtjorclbrukssta tistik från BFire
år 1891 var årslönen för en dräng 125 t.ill 175
kronor och en piga 75 till 100 kron o r. '"1
1

' '"

Inhysesl~jonen och gatehusen
lnhyseshjon eI1 o ch backstugusiuarna tillhörclf' ek obesuttnas lägsta skikt. Ursprunglige n avsågs m ed beteckningen inhyseshjo n
de personer, som var inne boende hos andra,
utan au \·,ua n iirmare släkt med h usbonden
eller hans familj , och clf' tillhörde inte helle r
d e t ege nLliga tjänstefolke t. Men benämninge n inhyses kunde också avse dem, som bodd<'" i e tt hus på någon a nnans mark. I regel
låg dessa backs! ugor p å allmänningarna oc h
i motsats Lill torpa rna var därfö r backstugusittarna inte di rekt underställda någon a\· bönderna i byn .
I GIT\·ie , liksom i andra byar, bodde de
obesuttna husrniimtcn i gatehus oc h d essa
låg all tid på ofri grund oc h var oftas t förlagd a till utmark e n eller på byga tan. De
gamla och d e fa.Ltigasle bod de oftast inlwst>s,
innan det första fattighuset b yggd es i Gn:\"ic
på 1850-talet. l!J~ Dessa h usrn~in oc h de ras
kvin no r hade ofta ströjobb hos bönderna,
speciellt efter laga skiftet, d å g{mlar 1-c,·s oc h
byggd es upp på nyttsamtsteng~irdsg,°trclarna
skulle läggas om . Del har beriitta ts atr ett
barn fick stå i en tunna, d å föräldrarna arbetade borta . I husforhörslängderna beskrivs
l '.29

de boende i gatehusen som all m ogehjon
eller tiggare och inte så s~illa n med tillägget
krympling, fånig, svag eller kan <:i arbeta.

Undantagslwntrak.l
I början av 1700-talct övertogs gården ,nnästa generation genom all bonden lämnad e
ÖYerjord bruket till en vuxen son eller dotter,
som ett förtida an·. Den ursprunglige ägaren
ti llförsäkra des fri bostad och försö1j ning
fram till sin <löd , så kallat undantag. År 1734
infördes ny lagstiftning, ,·ilket medförde att
d e n1xna barnen köpte gårde n av föräldrarna. Deras nnclantag r egle rades van ligen
genom kontrakt , som ,·ar mer eller mindre
11t.förliga. 1'•:1 På Bjärehah-ön kunde dessa kontrakt se ut på följande sätt.
'v\'i u11rlcrtecknacle äboar förbinda oss ;itt
lemna ,·år Rrnckr och svåger i unrla mag om
han s;1 behö!i-er n emligcn.Ji'>m Bo rgaso11. om
han icke lin ner för gott att hafva föd an hos
oss så le 11mas h onom följaucle förm ~u. I.
Lemna ,; honom -1 u mnOJ· spannmå l h iil ften
Råg och hälften Korn med uppriik11at mål
samt 2 skjeppor Pa ntoffl or satt på kiänli g
jord.
För <le r a ndra å tage r ,·i oss all passa ho nom
pi\ si n ålde rdorn med kl;ickr och föcla i sin
lilstid.

2:a Somm ar och l'interföda ti ll en ko och ~:
nc rår blandt cgarn es kreat11r förbe h ålles ,
e ller också 50 Lisp1111d hö och så m ycket
ha lrn som för fodrin gen behöfrt's, derest vi
på sistnärrmcla sätt skulle finna fö r goclt och
ska ll krt'a rure n Sommarfödas på inägorna.
3:e Arligt'n lörbeh alles få 111sau i diinill beredd jord \ti tunna potäter, ,am t sått 2 kappor
linfrii hvilkets 11t~äde Yi s~jälfa tillsläppa.
-4:e Till hon ings rum förbehålles elen nm·arnnde lilla stu1:,ran med där ti ll hö rande kammare, kök och förstuga. lwa1järn te, efter var
rlöd, Yåra dör trar sft liinge de är ogifta , skola
hafra rättighet a tt 11t'ho och h egagu a dessa
rum och lägenhet som vi n u undantagi t.
5:e Så 111)-Cket torf ,·i årligen be höfva, och
l11·ilken ,; själrn bekosta. s kall egarna a f h,·mma net till oss hem forsla in om 1 m ils afs tänd,
sa mt lemna därtill nödigt förn1ri11gsrum ,
h,·a rjämte ,·i förbeh~ lla oss af elen växande
sm·skogen 2:ne lass b ränsle år·ligen. eller om
skogen nedrifres ochjonle11 o dlas, skall egan-n köpa och hem forsla till oss lika många
lass.
6:t' :"\öcliga iic kor till krrka och q,·arn mm fö1°
behålles samt Christelig d .rd och skjört.,t'l på
ålderdomen om yi ckraf skulle blifva i beho f.
Slättaröcl clrn 16 mars 18i3
Nils Nilsson

lina OlsDoter

Denne kon trakt fö rhinder 1·i oss a t t fullb~Öra.

Ranarp ~l / 1 18 -46
Troed jo11sson Ola Bö1jcsso11
åbu;i r i ~jiiröd

Efte r dt'l vi denna dag förs,dt och öfl-c rlämnat till dra Söner O la Pt>Lter, Bengt Pe tter
o ch Stephan >lilssön n ,·ärt egandc Skattefö1°
dt'lningslw m man 'J:o i ~/ 16 mantal Sliir taryd , så hafva l'i dervicl förbeh ållit uss fo\janclc
undanragsförn1rmer som rill oss skola årligen
lefrere ra~ Jlt'mligen:
l :a Fem tunnor l{,1g. Tre tunnor korn af god
hcska1Te11het orh med rågat mål. och T,·å
ske ppo r kornmalt m ed lika må l. lernnas oss
h älften d e n l non,:mber och den auclra h älften elen l april h,·arje [1r.

De t forsla kontraktet ä r inte sär ·kilt omfattande, men ~indå tryggas.Jöns llorgasons ålderdom. Det andra undan tagsko ntraktct är betydligL mförligare och upprättades eftersom
!\'ils Nilsson och hans h ustru Elna OlsDoter
bö1:jade bli gamla och ville överlåta gården
på sina söner. Elna 01s Doter adecl 1878 och
Ni ls N ilsson ] 89-!-, således levde de på detta
fördelaktiga undan1 ag i fem r espektive tjugoert år.
År 18 11 ,·iirderacles ett gatehus i e n bouppteckning i byn Häljarp rill 16 ri ksdaler
och 32 skillin g, ett gatehus i samma h y år
1830 ti ll I 00 riksd aler, ttren 1838 och 1840
till 133 riksdaler.
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Torparna
Redan vid 1700-talets mitt fanns ett betydande antal torpare. Ct\'ecklingen fram till mitten av 1800-talet innebar att i Kristianstads
län ble\' antale t torpare åtta till nio gånger
större och i :Vfalmöhus län tre till fyra gånger
så många. Backstugusittare och inhyseshjon
beräknas ha tredubblats under samma periocl.
Torparna ägde inte, men hade nyttjanderätten till ett mindre jordbruk, de ägde d~iremot (Uur och redskap. Man kan rubricera
torpet, som en liten, inte mantalssaujordbrnksfastighet uppförd på en enskilt ägd så
kallad intaga på utmarken. Som betalning
for nyt~janderätten utförde de, liksom frälsebönderna, dagsverken på hu\'udgå rclen,
och oftast var det mellan ett och tre dagsverken per vecka. Genom a1 t upplåta mark
slapp bönderna att underhålla ett stort antal
tjänstehjon, som de ime hade bruk för hela
året runt, men de hade ändå tillgång till torparfami!jens arbetskraf't. 19•

Backstugusittare och torpare utmed
kusten i Hovs socken
1 Hovs socken låg byarna kring kyrkan och

på åsens sluttningar; cbr Yarjorden lättbearbetad och .~ålvclränerancle, men man var
också skyddad mot ovälkomna på hälsningar
från sjön. De vidsLråckta kustnåra områdena
utgjorde två stora betesallmänningar, som
mättes upp 1806-07 och gränserna mellan
byarna utstakades och rörlacles årc-n 1815-

23. Den förste som flyttade ut till kusten var
Olajönsson, som kom från Varegård . Han
flyttade till Svenstorps utmark, som hade avsatts för byns gemensamma behov och som
ansågs otjänlig för anna t än tångtäk1 och
bete. Vid vägen ner till Svenstorps hamn, diir
Råle hallar skyddade mot n ordvästen, byggde
Ola en stuga av vraktimmer år 1823. Familjen bestod av den nu femtiof'yraårige O la,
hans hustru Igersti, b(1da utfattiga och bräckliga, samt tre barn. Många barn fick lämna
h emmet så fort cle hade konfirmerats for att
tjäna sitt eget uppehälle, så också Olas och
Kjerstis barn. Det. innebar att p~jkarna blev
dräugar eller gick till sjöss och att döttrarna
blev pigor. 1' '"
En av sönerna flyttade hem med sin farni!i
år 1827 och övertog stu gan fyra år senare.
Föräldrarna, Ola och KJersti, blev inhyses,
vilket innebar att i stugan på trettiofyra kvadratmeter bodde tret;on personer. År 1859
överlåm nades torpet till slaktare Friberg,
med villkoret att föräldrarna skulle Dr bo
kvar. Friberg var inte bara sla ktare utan också rackare - han drog huden av ~jälvdöcla
hästar - något som ansågs både skam ligt och
förnedrande.
Under senare delen av 1800-talet byggdes
m ånga nya torp på utmarken från Torekov
till Ängalags byallmänning. De små åkerlapparna kunde inte föda en familj , uta11
kvinnorna fiskade och bytte den erh:dlna
fångsten mol bröd i gårdarna, och karlarna
tj~inade några slantar under h öbärgning.
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Batkstugo. Hus111an Ola
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hus /H1 Svenslo1ps u tmark

ov v rakttmmrr i skijlesvnl!
oth 111nl halmta/1. (Kopia
1ftt r i. Wr's//11 l 980.)
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skörd och tröskning. Det berättas att barnen
fick svälta, medan deras fäder gjorde av med
de förtjänade slantarna p,l krogen i Torekov.
De flesta hnsen hade emellertid en kon
livshingcl, för när lrnsmannen dug eller h amnade på fattighuset brukade hyamiinncn riva
huset, for att inle någon obesutten skulle
flytta in och förorsaka d em koslnacler. D e
besuttna bönderna hyste inte n ågra höga
tankar om fatLiglapparna nere vid ~jön, cle
ansågs lide rliga, lögnak tiga och tjuvaktiga.
En av dem t illstod en gång "au visst var vi
tjnvaktiga armars hade vi svnltit ihjäl''.

Torpa1kontraht
Vid skiftenas ge nomförande berördes bara
mantalssatt_jord, och därför hade torpare
och backstugusittare inga formella rättigheter, ulan de var utlämnade åt den enskilde
bondens välvilja om de skulle lå bo kvar eller
inte. I samband Jlled utflyt.t.ningsskyldighcten
vid e nskifte och laga skifte var det därför inte
o,·anligt, au torparfamiljen fick flytta och
lämna plats för den ut.flyttade gårde n. Fdrn
och med enskiftesförorc\ningen år 1803
kunde dejordägande bönderna avs1 ycka och
sä\ja sm{1 jorc\lägenheter, och det var nästan
alltid mark som ur_jorclbrukssynpnnkt var av
lågt viircle son1 såldes. I samband med försäljning avjordl~igeuheter gjordes något slag ,ff
ÖYerenskommelse mellan den markägande
bonden och torparen, ett kontrakt som reglerade _jorclirmehav. köpeskilling och e\Tll tuelit arrende. Sådana kontrakt var inte ovanliga på Bjä rehalvön. Nedan ,·isas två exempel
pi1 utformningen a,· torparkontrakt. 1%
Tit>111rnan

110

3, g;32 mantal i Bj äröd

To1J1arl'Jäns Sv!'11sso11 od1 h 11s/ru r\ 11 na jönsdo!fn
Ji1rjJå annule i 45

ä,; Ji:J-121ill 1887,

,,11

/111111 -

lm11/jord. /J!'/ iir beläget uti srl lwllrufr j o('l1S /öc/;a

I
I

Kamrnare

""
~ I

I

soffa

l- -

1ko11 nhr111Ps 55 RG samt årligm bPta/as 26 skilling 8 rt1 nstyc/;en.
Bj,iröcl 11 / 12 181 1
Tnw<l.Johansson

land , vilke
gånger fyr ti
na hade s,
n{1gra futt.it

Karna Bö,jesdottcr

Anta.I torf,

.Jagpirsä[jer lifl min styvson Nils P Bergman ,,11
tvn11la11d orh SPX k11/!/!lr111d _Ji-ån mil/ 16/ 3.'50
111011/a/ /xl 1.llmadim intill På/ S1wms11ns orhjii11.1
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Ingcr.Jönsclotter

P:1 marken, som ligger nära häcken i Sinarpsdalen, byggde skräddaren >!ils Bergman e tt
torp och flyuacle elit. med sin hustru Christina Månsclotter. Det. var tydligen för nära
biickcn, för en rnorgon när de vaknade flöt
träskorna o mkring på det. \'attenfYlla gol\'et. 1''7 Christina föclclc tre barn varav elen ena
pågen ble,· skräddare, som sin far. I Sinarpsclalcn bodde också N ils P. Torkelstam i den
backstnga, som har avbildats. Den ursprungliga delen av st.Ltgan byggdes omkring 18b0,
medan bland annat logen och stallet. byggdes
t.ill senare. Nils Torkclstam var gift med
Lovisa Bengt.selot.ler och ek fick fyra barn.
Det sägs att elen ;ilclsta clot.Lern Bottila var
clnktig på au göra soltorkat tegel, råsten, vilket var gjort. a,· lera, som hon gräwle llPP i
niirhetcn.
Torparens fastigh e t, inkluderat tomt och
brukad mark, Yar i regel väldigt liten. Det
ovan nämnda torpet i Bjäröcl o m fattade en
areal på ell t.unnlancl. l Möllbult fanns !Yra
torp registrerade i samband m ed laga skifte
1819 med en genomsnittlig areal på lite över
fyra kappland, och i Påarp fanns år 18'.{8 tio
torp med en areal på i genomsnitt tol v kapp-

Annu i b ö r
riktionern
skattejord.
de obesu t t
eget. jordb
ning somt
bönder. Ur
dessa restr
k unna hyg
eller annat
blev alt an

Tabel.134. At
beskrivning a
Socken
Försliiv
(~re\'ic

\ ·i~tra E.aru11

Torekov
Sun1111a

1-iir Båsl11ds sn
r/Plla{all s111111
f!/"U nd.

Tabell 35, IlHe1n111an
llllll\lUer

I

_;

I

Stuga

,- - J

ispi;
L_

Förstuga

orh i ii.1/n grii 11sr11 Iil/ Ola Bii11essons .1/iijlt. Ijo1°

r-7
bord
I

I

Kök
rI
I
I
I

'
Bakugn

I
I

I

Loggoh·

Loge

Stall

Skiss av 1\'ils T cnf1d1lams
bachstuga i Sinmpsdalen .
( UP111ilarl efter siliss rm S.
Jönsson, Förstäv. Kom1111111arhivet i Rr1slorls bibliotek.)

8
9

Sum,na

/for-

·., ,J:if-

lan d. vilkeL motsYa r·ar en yla på fyrtio t re
gånger fyrtiotre mt"ter. Man förs1 :n- all torparn a hade sYå rt att livn ~ira en h el familj på
n ågra fattiga, uppoctbcle ka ppla nd.

Antal torp och gatehus
~. ,-t(

;5,,

-Jijöns

~arp,:ian eu
· Chri~>r nära
,de ili:>t
_ gol
'en ena

rnarp~:: i den
pnuw;;;: l'-611.

"'"2:'-;1:dt',

r::

med
,. barn.
~~

,·.u

xn ,il:- upp i
~~

och

n

o~·t

a.<ic en
r:, frra
I ,lifte

Ännu i bö1jan av 1700-Lakt rådde h årda restriktioner 11101 att a11lägga torp på krono- och
skattejo rd. O rsaken ,·ar att man inte ,·ille att
de obesur lna skull e knnn a försö1:ja sig på
egetjordbruk, utan a tt de sku lle ta a ns1 äll11ing som qänstcfolk h os skatte- oclt kronobönd e r. Under perioden 174~- 70 upphävdes
d essa restrikti oner·. Förutsättningen för au
kunna b ygga ett torp rnr att n ågon bonde
eller annan j o rchigarc ttp plät nrnrk. Följd e n
b lcY att antalet torpare i SYerige ökadf' frå n

Tabell 34. A1ual gatehus i Bjäre-socknarna enligt e n
besk1·ivning av Kdstianstads lä n 1767.
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För Brlstad.1 .,or/a•n fflli;f'.\ ill{(fl w11d111s. ,\/f'lf ;;atrhus 11/f'JI(/.\ i
rll'lla fall 1111iirrr /orJ; PI/,,,· l,ad11t11~or byggda J;II bw1ma.1 gatugru nr/.

28 000 år 1700 till 65 000 år l800. 11'·'Antalct
gatehus, smän-e toqJ och backswgor p:t Bjärehah·ö n redO\·isades i l 7fi7 å rs beskrivning a,·
Kristia11stads län. Av statistiken framgår a t l
det sammaulagt. fanns hun clran iuio gatehus
i de redovisade Bjäre-socknarna, a,· ,~Ika V;'istra
Karups socke n och Tore ko,· h ade det h ögsta
an talet. De byar där det fanns störst a nt:-tl
gatehus var, fö ruto m Torckov, Västra Karups
by och Glimminge. Frå n år 181 7 fin ns statistik
från 13ark:tkra socken, och m· d e 67 gatehusen
fanns 36 styckeu i Vejby och 16 i Magnarp. l
V;istra Karnp redovisas 125 torpare hlls, t>ll
,ida högre siffra än år 1767. Skillnaderna kan
,·ara fic1kt iska men också, å tminsto ne delvis,
bero p å att olika kategorier h ar redovisats.'"'
P{t 1840-ta let omfattad e Salomonh ögs by
tjugosex går dar för d elad e p :t n io lwmman,
på Yilka d et sammanlagt bodd e J8(i personer.
Den största gårde n \'ar p å 1/ 6 mantal och
den m insta p å 1/ 98 man tal. Byns obesutt.n a
var, fö rutom Uäns1efolket, lem inhysesl'.jon,
fyra torpa rfamiljer och e tt an la! fattiga bo cncle i gate h us.~'"'

Ett torparliv på åsen i mitten av 1800-

talP!
På ~järehah·ön i t" lt to rp på Halland s:1se11s
syd slu ttning bodde PM Svensson och hans
hustru Pctronella samt fyra barn. ~"' Torpet
var mycket oansenligt och hörde under kronot>ge ndomen Önnar p. Förr i tid e n \'a r I Ialla ndsr1st"11 rä1 t b e byggd. d å Ön 11arpsgården
hade många torp, Ofta bodde mer fm en fa-

Tabell 35. Boende i Salomonhögs by på 1840-ta!et.

irÖH'.r
I Ieornn;rn

lapp-

n111nn1cr

An tal
gärdar

+
'.!

,,
·'

..j

-~
(i

i

- S.

8
\)

Sn nuna

.j

,,"
'.!
2

:\nral inln·s~
och undantag

..\111al
torp

Antal
gat<"hns

A111al
boe nde-

2

()

:)

.J'.!

()

2

0
0
5

20

0
()
()

".,
2
2!>

3\)

0

0

13

()

I)

(J

0

1'1
! :i
1!:l

'.!
13

Ei
186

0

9

10

[J

(I

5

4

13'.~

I
milj i dessa torp, och i Svenssons torp hockle
också en familj Landgren. I stället för att betala hyra fick torparen göra dagsverken, men
eftersom På! Svensson var illa värkbruten
genom hårt arbete, och då han inte kunde
röra sig utan kryckor och käpp, slapp han
göra dagsverken. I stället måste hustrun mol
betalning hjälpa till på gården under den
brådaste tiden. Men inte räckte den inkomsten att försörja en familj, då ett kvi nnodagsverke i mitten av 1800-talet betalades med 12
skilling (25 öre). När det var potatisplockning erhölls lönen in natura, for tolv plockade
skäppor potatis fick man behålla e n skäppa.
För tyngre arbete, som torvupptagning, betalades femtio öre. För a tt inte familjen skulle svälta ihjäl fick Pål tillve rka korgar och
kvastar av käppar och ris, som hustrun och
näst yng·sta dottern släpade hem från skogen.
När sedan korgarna och kvastarna var färdiga, så fick dottern gå rum i bygden för att
sälja dem. Visst erhöll famiUen fattigunderstöd
men det räckte inte långt, då det endast: bestod av två tunnor säd per år. Det var inte sällan, som den yngsta dottern fick gå runt och
be om lite mat i de välbärgade gårdarna.
Det första torpet i Önnarp brann ner. Efter
branden fick de, genom socknens försorg,

bo i ett. annat torp på Önnarps kronopark. I
en backe låg torpet ingrävt, så att den ena
långsidan utgjordes av den med gråsten förstärkta marke n på vilken taket vilade. Taket
av halm var täckt med grästorvor. Framsida n
av huset och gavelväggarna var byggda i korsvirke. Golvet var av tilltrampad jord. Ytterdörren ledde in till förstugan på vars ena sida
det stod en kista. Förstugan ledde in till ett
rum som användes både som dagligstuga och
sovrum. Mitt på väggen fanns den gamla ugnen som eldades från köket. Under det lilla
fönstret stod ett kraftigt träbord, och dessutom fanns i rummet en bänk och en säng.
I elt av hörnen i köket fanns en öppen spis
samt bakugnen som t~ickte en hel sida. Bakugnen fick för det mesta stå oanvänd, då det
inte fanns något mjöl au haka av. I spisen
stod en stor, trebentjärngryta, och när det
eldades i spisen kunde rummet få lite värme.
Den övriga utrustningen i köket bestod av
ett skåp, en vattenspann och en sillat1ärding,
som för de t mesta var tom.
~og hade denna fattiga torparfami\j haft
anledning att klaga, men man klagade ändå
inte, för det hjälpte inte, utan det var bara
att slita och släpa från morgon till h~ill.

Ett ödetorp /1c1 Hallandsåsen.
(Teckning av G. Sundström. )
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Knektehållet och soldattorpen
Genom Karl XI:s reduktion blev det möjligt
för kronan at.L införa in<lelningsverket. Ylan
började tillämpa så kallad indelning, som
innehar att. varje ämbetsman eller officer et"
höll räntorna från ett antal hemman som
lön. förutom avlöning av det militära befälet
omfattade inclelningsverket också "rusthållet" och det "ständiga knektehållet", det vill
säga underhållet av soldater och båtsmän.
Dessa försågs med ett boställe och tillhörande jord. som de sjiilva kunde bruka eller arrendera ut. Indelningen följde befattningen,
inte personen. Rusthålle t innebar att vissa
stora skalle- eller kronohemman befriades
från gnrndskatterna i utbyte mo t att de anskaffade och underhöll en ryttare med häst
och övrig krigsutrustning. Hemmanet kalllades då ett rusthåll och innehavaren rusthållare; dessa var oftast bönder!''"
På ~järehalvön var fördelningen år 1762,
au 61 procenr av mantalen var skattejord, 30
procent kronojord och endast 9 procentfrälsejord. Det fanns år 1767 exempelvis ett k\'art.ennästarboställe i Möllhu lt, trumpetarboställen i byarna Västra Karup, Salomonhög
och Slättåkra, och hovslagarboställen i Förslöv och Grevie. 00 ~
År 1737 omfattade Bjärc härads kompani
femtiofyra husarer, rekryterade från de Ilesta
byarna på Bjärehalvön. 20 1 År 1758 bestod
kompaniet. av sextiotvå man, av vilka m å nga
hade rjänat länge; till exempel hade elen
fenniuettårige .Jaco b Berg från Öl löv varit
husar i ~jugonio år och den fyrtioårige Peter
Vesterlund i Olastmv i !jugo år. Med så många
värvade soldater måste rusthållet. vara en
ganska betungande börda för Bjäres bönder,
speciellt i byar där det fanns flera soldater
och torp att underhålla. Vid storskiftet år
1823 bestod Ängalag av fem hemman och
K,1.rragårc! av två. H emman nummer 2 och 3
i Ängalag plus Kärragård n ummer 2 utgjorde
ett löjtnantsboställe, de andra h e mmanen
var antingen skatterusth{dl eller skattehiisth ernrnan. Av ni tton hemman i byn Angelsbiick utgjorde vid laga skiftet år 1839 tio
skatterusthåll, fyra kronohemman, rvå skatt.eaugmentshcmman och tre utsocknes fräl-

sehemnian.t115 Dessa två exempel återspeglar
nog ganska väl situationen i Bjäre - de flesta
gårdarna var på ett eller annat sätt involverade i rusthåll och underhållsskyldighet.
I Drängstorp bodde tre husarer liksom i
Margretetorp, Rammajö, Öllöv och Engelsbäck. ~<>,; I Sinarpsdalen fanns tre soldattorp.
I ett soldattorp på Salomonhögs utmark,
nära gränsen till Böske, bodde husaren.Johannes Rosengren med hustru och tre söner
samt hans far, före d etta husa ren .Johannes
Darell. I de två andra soldattorpen måste det
ha gått vilt till under 1840-talet. I ett av soldattorpen, som låg på Drängstorps utmark
och nära gränsen till 'fotte, bodde den före
det.ta soldaten Nils Lambcrg, som blev avskedad på grund av att han förfalskade sedlar. Han b lev straffad för stöld och fö rfalskning och fick sitta i fängelse 1Yra år. I det
andra soldattorpet, b e bge t på en enefalad
som tillhörde Salomunhögs utmark, huseraclc en likaledes avskedad soldat, Sven Roos.
Han var född 1808 i Nötte och gifte sig med
J ohanna Bengtsdotter. De fic k tre barn, som
alla dog i späd {tider. Sven Roos var ledare
för e n rånarliga som spred skräck i Bjärebyarna p å 1840-talet. Han b lev dömd rill
döden for våld och rån men fick straffet lindra t till fästning i Kristianstad. Han dog 1876
sextioåtta år gammal. Efter Roos h ar ingen
bott i torpet.~07

Tattarna
Tattare var från bö1jan en nordeuropeisk
beteckning på zigenare, som förväx lades
med tartarer. Ordet. använd es ännu p å 1800talet i denna betydelse. Med tiden började
man dock skilja p å tattare och zigenare; elen
förstnämnda be teckningen användes om
vissa kringflytt.ande och kriminellt belastade
shikten, som sedan länge, men oriktigt, ansågs vara av zigensk-svensk härkomst, b land
annat på grund av att de i viss utsträckni ng
anviinde romani som hemligt språk och försörjde sig på ungefär samma sätt. Det har
dock klart visats, att tattarna inte är beshiktade med zigenare utan bör uppfattas som
ättlingar till ett ~ildrc ''.jordlöst" folk och kring133

vandrande proletariat på sYCnska landsbygden.
Annu fram på 1880- och 1890-talen levde
folk av så kallan tatta reslä k t på Bjäre halvön .111" De mest kända, eller man skall kanske
säga ökända, var "Pål-smed", som bodde nära
landsväge n intill Svenstacls by, "Park e lAnclers", vars hemvist var Margretetorp, "Storingen", som bodde vid landsvägen i Grevie,
och "Gåbbakarlen'·, som kom från J\fargretetorp. Samtliga dessa tauare va r k~inda för att
begå stölder och rån och ö,·erföll ofta d e
vägfarand e för att be röva d em saker av värde .
Atskilliga his torier berättas om dessa och
a ndra tjuvar, m en här å terges bara en. ''Pålsmed" brukade bjuda in folk, som hade rnrit
i Korröds mölla för at.t mala säd och på h emvägen kom farande me ll a n Båstad och Hm·.
De inbjudna ble\· flitigt trakterade med brännvin. När de hli,·it be rusade smög "Pål-smed"
vid lämpligt tillfälle ut och stal n-uölsiickarna,
som stod p å vagnen, och nnrlers t.u ndom
också varor som de inbjudna köpt i Båstad.
"Pål-s111ecl" hade tre söner, och en av dem
gjorde e n mörk 1,att ett in h rotrsförsök i H allava ra. Gårdens folk vak n ade emellertid av
bullret, och yuven fick brått att bege sig d ä rifrån. Men han vågad e inte komma hem till
"På l-smed" utan ynvgocls ntan hcga\' sig till
en a nnan gård i Hallavara. Väl framme började han försiktigt a tt ta ut ett av de hlyinfattaclc salsfön stren, klev in genom fönstret och
tittade sig omkring efter saker av värde som
han kunde stji1la. Eftersom gårclsfolket var
förs.'inkt. i dj up sömn, lyckades han undkom ma med sitt byte. En dela,· tj uvgodset gömde
han sedan i skogen ,·id Dej a rp. i\ ~ir gårdsfolket tidigt om morgonen gick ut för att
m jölka korna, såg de e n underlig figur som
smög omkring i skogen och sedan försY,mn.
Efter lit.e letande hittade gårdskarlarna gömstället och tjuvgodse t. T juven blev gripen
och dömd för sitt brott till fängelsestraff.
Efter avtjänat straff lämnade han bygden och
e migrerad e till Amerika.
T\,Jå nga h emska historier berä ttas om dc·ssa
män och d eras söner, somliga år säkert sanna, and ra kanske bara skrönor.
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Fattigproce nt, fattigkassa och
fattighus

Tabell 36. Re,

Som ,·edan påpekats \'ar elen sociala skiktningen väldigt markant under 1700-tale t och
inte minst under den senare hal\'an av 1800talet. För a tt förb~i ttra situationen fö r de fattiga bestämdes i en lag ftr 1763, a t t varje
socken hade skyldigh e t. att ta h and om sina
fattiga?m l fa ttigstugorna tick rle obemedlad e
en sängplats i flerb ~iddsru rn och torv eller
ved för att kun na elda i den gemensam m a
öppna spisen . Socknens gårdar turad es om
att förse de utslagna med mat. De mest utsatta var de sjuka och h a ndikap pade, änkor
och föräldralösa barn. Om föråldrarna dog
in n an barnen blivit myndiga, s{t kunde dessa
au ktioueras ut och ble,· då ofta utnyttj ade
som billig arbetskraft. De gamla skulle i regel
fö rsörjas av barnen, och när sone n övertog
gården fick föriildrarna flytta t.ill "undantaget".~"'
D e t inr~ittad es fa t tigkassor, där de som
hade kommit på obestå n d eller var sjuka
kunde fä b idrag eller låna p engar. T Båstad
beslöt m an år 1810 att inrätta en fat ti gkassa,
och eftersom fondmedlen sköt.tes på e tt foredöm ligt säll kunde man år 1825 kö pa en
tomt och bygga ett fattighus. En god inblick
i hur fattigkassan disponerade sina medel får
man, om man läser dess råkenskapsböcker.
Ett typiskt exempel på vem som bidrog till
in ko m ste rna och vilka poster som stod för
utgifterna läm n as nedan. Den största delen
a,· in komstern a ,·ar tillgoclo h avancle 1 från
föregående år, sedan ti llko m g:1vor, ban kmedel , kyrkans kollc ktrneckl, sterbhusprocent
som dödsbon b e talade, bötesmedel och uthyrning a,· husrum. Utgiftern a ~ir inte så
stora d etta år, varfö r överskottet, 402 riksdaler och I skilling, kan överföras till n~ista
års r~ikning.~11
Ett exe mpel p {1 hur ste rhhus proccnten
eller de fattigas an d e l d ebiterades u tgör houp pte ckningen efter torparen Anders l\' ilsson i H å larp . H an dog elen 23 m aj ] 848.
\ 1ännaste an·ingar \'ar iinkan Elna Olsclotter,
sonen Sven o ch rlot:tern Christina. Den 7juli
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Tabell 36. Redovisning av Båstads Fattig Cassa År 1842 .
Debet ( in k o m ster)

Hanco

Crc clit (utg irtcr)

T iIIg o do frän 18 11
f\.111km edel
Col lekt m e ,lel
S rerhhusprocent
G,\fromcdcl
H1tsl!\T{')l1('dCI

:\%:4',

Till Lindg re ns son J 10 a,
T ill H.I'. W im mclbcrgs meka
Li kkista ti ll aflicl11c N. Fsbjiirnsso n
Wa ror t ill begrafning
K.ikclt1gnshyra till Schol Cassan
:, lass torf ti ll faitig
1/ '.2 ,\r s hyra fi'>r E11ka11 Olander
Sun11na

P,i)[('Sll!CCic- ]

Sum ma

23:'l9
6:36
4:1 7
20:-15
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0 : 12
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!:%
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förrätta d es bouppteckni ngen. Eftersom
Christina var omyndig re presen Lerades hon
a\' sin morbror, som skulle tillvarata hennes
intressen . Efter sig hirnnade Anders ett hus
\'ärderat till 33 riksdaler och 16 skilling,
di\'l.:rsc hushå llsför emål, "Enkans d a gliga
s~ing", gångkbcler och diverse anmu. Dessutom ägde Anders ett får med lam m , som
\'ärcleracles till tre riksd aler. Alla tillgå ngar
uppgick till femtio riksdaler och toh skilling.
I skulder och grarnrioner, \·ilket betydde kostnader, ingick begravningskostnadcr ( 4:20),
bouppteckning och värdering ( 1 riksdaler)
och fordringar, som samnianlagt uppgick till

23 riksdale r och 12 skilling. Sen tillkom de
fa ttigas andel och denna var 1/ 8-clels p mceut
ay tillgångarna, i detla fall 3 skilling.
En la g fdn år 1847 innebar att alla hade
rätt till fattigvård om de så b ehövd e . Då började man debitera särskilda avgifter till kassan, och deu a kttnde även ske i förrn av s,1d ,
som sedan delades ut till de fattiga. Mot sluLet av fö·hundraclet inrättad es fauiggårdar, ti ll
ex empel i Grevie 1885 och i Förslö\· 1889.
Dessa ut.gjorde grunden till de s{t btllade
å lrle rdornshem men och våra dagars pensiou~irshem.
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Sjiilvavlöggare och själv binrlare bö1jade a nviinrlas i Shiine under slutet rm 1800-lalet.
Självrwläggmrn H erku/es i brosrhyrjiån 1928.

Förbättrade villkor för växtodlir1g
Ett gammalt uttryck lyde r "där gödsel kärran
stannar, där stannar sädeslasset ock". Då balansen rnellan ängens produktion av vinterfoder, kreaturs besä ttningens storlek och produktion e n av gödsel, som kunde spridas på
å kern, bröts, uppstod svårigheter som oftast
var oöve rkomliga. Bristen på gödsel förvärrades genom dålig göclselhante ring. Gödseln
lades i göclselstaclen, som låg utomhus och
direkt på marken. Gödselstad e n var inte omgiven av n ågot plank eller skydd, varför gödseln var utsatt för påve rkan av väde r och
vind. Under regnväder ilöt en del gödsel ner
på bygatan eller på marken utanför gården ,

och unde r varma perioder torkade gödseln
in. Någon större mängd naturgödsel b lev det
inte på elen tidens Bjäre-gårdar, och i j orclrevningskommissionens rapport år 1670 heskrevs jorclarna som torra och sterila. Följaktlige n var avkastningen låg, stråsäd en gav
tr e till fem gånger utsädet under "goda" år.
På grund av foderbristen måste man ständigt
slakta överskottskreaturen. när vintern stod
för dörren. Man saknade i stort sett va1j e fonn
a,· gödningsmedel utom n aturgödsel och
tång. Visserligen föreslog hushållningssällskapen under b ö1jan av 1800-talet, att man
somjorclförbättringsmeclcl på j or dar m ed
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st}f\' lera skulle a1wända lin sand eller mjölsancl, l;,al k eller m osajord, men om d e tta förslag fick n ågon sLÖrre genomslagskraft är
osäkert, Rlål era, som fanns i Ingelstorp, användes ibland som jordförbättringsmeclel på
de sandiga och steniga moränjorclarna i Hovs
socken,11~
I kusurak le rna var lfö1ge n ett Yiktigt_jordförbättringsmedel, och märgel som gödnings;imne bö1jade allmän t m n yt~jas från mi tten
av 1800-talet. Ylen det var först när "artificiella" gödningsämnen bö1:jade användas,
som u~iringsstatusen förhät.tracles , och genom all ocllingssyslemen successivt lades om,
kun de avkastningen öka, Ett annat problem
,·ar vattensjuka j ordar, som man inte bemästrade forrän d essa åkrar under 1840-talet
hö1jade dikas,

Märglingen
Märge l är en jordarL som i h u,·udsak bestå r
av lera och kalcium karbonat.. Alll efte r m ~ingdcn gröwe bestå ndsd elar talar man om moränmärgel, lermärgel, sandmärgcl och skalmärgel. Märgel bildades som scdimentära
,nfagri11gar i vårt laml främst l!nder kvart~ir-

perio den, T id e n tör märgelns första användande i Skåne, enligt Kristianslads Uins Hushåll ningssällskap, daterar sig inte längre
lillb aka iin till 1830-3.:'i, me n först p å 18:'> 0talet började m ä rgling att a n vändas i n ågon
större skala , .Äsen nm m an kunde transportera märgel n tämligen långt, blev m;irglingen huvudsaklige n b egränsad till de bygder
där rnärgcln fanns. Den hackades eller gräveks upp och fördes ut på åkrarna p å s;irskilda märgelkärror, Efter några års goda skördar blev jorden "urmärglad", och ett vanl igt
talesätt var att rn ärglingen "gav rik fa r m e n
en fattig son" ,2 i:i
På Bjärehalvön förekommer det rikligt
med van·ig lera och märgcl, som ä r kalkhaltig. Märgel fanns exempelvis vid SLOra Bonstorp, Huntley, nordväs l om Övragård, ÖllöYs
mölla, omkring Rauarp och Vistorp, Sbttaröd och inte minst väster om GreYie kyrka.
Arealen som m ärglacles i Bjärc härad var hetyclan d e und e r å r e n 1860 lill 1885 fö r att
minska på 1890-talet och nästan u p phöra ,id
se kelskift e t. Ar 1885 märglades d rygt 200
tunn land, medan moLwarancle siffra år 1890
och 1895 ,·ar 44 respektive 4 t 1m nlancL TBåstads-trakten an\'ändes också kalk som jordförbältringsmedel, vilket framgår a, 187G års
lä11smansrappnn: "Unde r de senaste JO åren
har funnits och i stor myckenh et använ ts en
kalkb land ning, som finnes i outlöm liga lager
:i en del af åshackarna och hwars verkan synes
lika med p h osphorsyrad kalk",~14

Han.delsgödseln

Före//0111s/ av luitlwlli/!;t
moriinw·11s jH1 Bjärehalvön.
( Jirk11ing PJi1'1)onlarlskorlan ,
SGU serie A e 111 25, 1 976.)
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Den första importen av konstgödsel, Peruguano, lill Sverige gjord es 1844 av la ntbrukaren P. \ 'OD .Möller på Skouorp i södra Halland, :vJen au im porter a konstgödsel från
exempelvis England ,·,1r till en bö r ja n dyn
och blev inte acceple ral av lanlbrukarna förrän man bö1jal Lappa intresset för m;irgling,
Ar 1863 meddelar således Kristianstads Läns
Hushålln in gssällskap all "en och a nnan begagnar arti ficiella gödningsämnen för att
bibeh ålla sinajordars procluktio n sförmåga",
I Landshövclingeämhetets femårsbe rättelser
avseende perioden 1856 lill 1860 rappone-
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ras, a tt i Bjii.re am·änds guano och fosforsyrad
kalk ti ll gödni n g a\·jord en.2 10 Ten annons i
Kristianstads Lins Hush ållningssällskap s årsber~.ittdse år 1868 m edcle lar FJ. Billing, att
han und er de senaste tolv månaderna handlat med "gödslingsämnen (guano- och kalisuperfosfat) ". Samma år rapporterar Hushållningssällskapet att många lantbrukare
blc\· tvu ngna au eftt>r den svåra missväxten
för första gången skaffa sig dels kraftfoderä mnen, dels så kallad artificiell gödsel (benntjöl och superfosfat:). Guano är tjocka lager
av fågelsp illning och fiskrester, som förekommer uuned Sydamerikas kusttrakter och framför allt är rika på kväve. Superfosfat har framställts sedan 1845 genom a tt naturligt fö rekomman de kalciumfosfaLer, som a patit och
fosforit, behandlas m ed svavelsyra.
Benmjöl är lin malcla ben, där fen och lim
har <nfagsnats. År 1871 konstaterar I I ush{dlningssällskapet, att "artificie lla gödn ingsämnen företrädesvis benmjöl och fosforsurkalk mer och mer används äYen av de så
kallade mindrejordbrukarna eller dt'n egentliga all mogen ".
Flera gånger har dt't på pt'kats att gödselbristen va r så all\'arlig på Bj ärehalvön , att
d e n ledde till jorclbrukskris på grund m· att
!1kerskiftena inte gödslades årl igen , utan
kans ke ,·an a n n a t eller van Lr eclj t' år. Utebliven gödsling \·,u- sannoli kt orsaken till d e
relativt låga skö rdar so m bönderna erhöll
;iven under "'god a'' å r. Det rnr först när bonden hade tillgång till handelsgöclsel som
denna "onda cirkel" kunde brytas. N;ir handelsgödsel bö1:jacle am·änclas p{t llj{irch alvö n
år os;ikert, men tro ligt\·is \'a r det u n gefär
samtidigt som de större gå rdarna gick Ö\'er
1ill modern växtfölj d , det ,·ill siiga under
1870-talct. Övergångt>n till <ltt am·ända handelsgöclsel, i bötjan som e tt kom p le me'"nt till
naLurlig gödsel, skulle komma att re\·olurionera åker- och Lräclgårclsbruk.

Dikningen
Till de'" rnest omfattande förändringarna på
1800-talc t hörde utdikningarna. Utdikningen var så got L son1 riksomfattande t.ac.k ,·,1re

att sve nska staten stöttade verksa mheten ekon o miskt. Det var å tskilliga sjöar och vatt:enclrag som dikades ut h e lt eller cle h·is, och
exempelvis år 1866 var u rta ppningeo a v
Ramnasjön i T åssjö socken påbö1jacl me n
ännn icke avslutad. Men del rnesL betydelsefulla för Iljäre-b önclerna var dikning av åkermark.
Stjernswärd upptäckte tidigL atL det fanns
stora fördelar med au di ka sin m ark, nämligen att åke1:jorclen befriades fdn såväl dagvatten som grundvatten, att probleme t med
ogräs minskade särskilt vad gälle r kvickrot,
och att genom bortlccland e av överskottsvatten skörden blev mindre frostkänslig. Men
det var först under mitten av 1800-talet. som
de andra Bjä re-bön derna började dika sin
;°1kermark. Enligt uppgifter från ITush ållningssällskap e t i Kristia n sta cl skull e td hundrafemtio tunnlancl å ker ha dikats m ed tegelrör
i Bjä re kontrakt. år 1859 och år 1860 skulle
d räneringen h a "rä ttfärcligat si rt företriicle ..
och det skulle finnas "allt fler och fk rajordhruka rc so m bö1jar d rän e ra , e n skild a har
redan slutat därmed". År 18öl a nställdes dikningsformän p å Hush ållningssällskapc n och
under samma å rtionde började dräneringsrör mer all m änt att tillverkas vid tegelb ruken.
I Lmclshövdingeämbetets femårsbe räLtelser rapporteras frfö1 lljäre härad all år 1862
"såsom eu glädjande tecken Li ll jordbruke ts
framsteg m[1anföras att allmogen inom Hjernarp och Ilarkåkra sockn ar uästan allmänt. påbö1ja t med grun cld ikn in g, hiirle d and e sig
troligen därav, au cle sett förd elaktiglit>ten af
densamma på de större ege'"nclornania". lVl e n
från Båstad heter det år 187 1, att gnmddikning icke föreko111 , 1nen c.hircmot "försän kte.,
diken."'r,
P,'t \'issa gå rda r an lades tegelbruk för 1illverkning a,· m u rs ten och drän erin gsrör, i
~järe ext'mpclvis på Bjällegården, chir tegelslagar en :--.!ils Ander sson i april J 867 h ad e
anställts a, p a tron L. Kallcnherg för att h a
h and o m tilh-c rk n ing a\' tegt'l , ta kpannor
och dräneringsrör." 17 I större skal a gjordes
täckdikning av å kermark under [irhundradets sista årtionden.
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Ä ngalagsbäcken
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Söder 0111 blir-km ji11111s
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~ ·14:

Utdikningen innebar en drastisk förändring av kulturlandskapet, kärr och våtmarker
torrlades, allt för att öka odlingsarealen. Ett
sådant exempel på ~järehalvön utgör J\.ngalagsbäcken, som slingrade sig fram mellan
Hov och Angalag. Av skånska rekognoseringskartan, som upprn;ittes under åren 1812-20,
framgår att förutom bäcken fanns rätt betydande områden med kärr och våtmarker
öster om Angalagberg, Yllebjär och Fröabjär.
Tvfen dessa v{ttmarker dikades ut och idag
består motsvarande areal av inte nsi vt odlad
åkermark, med Angalagsbäcken snällt rinnande i sin fåra eftersom den är muddrad.
Bäckkanterna iir ofta rätt branta för att vallnet skall kunna rinna fort undan vid kraftiga
regn.

Mekaniseringen av jordbruket
En föregångare när det gäller mekanise ring
var Carl Georg Stjernswärd på Engeltofta
gods. under perioden 1803 till 1814 lät han,
med hjälp av inh yrda skotska smeder, tillverka inle mindre än 1 402 stycke njordbruksredskap, vilket motsvarar i genomsnitt
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1812- 20. Våtnuu1am1a
har mmlwmts med en hrl-

d.mgen linje.

Tabell 3 7. Tillverkning av jordbruksredskap på Engeltofta gods 1803-14.
Redskap
Sc°111i 11g~1naskiner

Antal
-!:-\
17

·ri-iiskn ,:-iskiner
Sädesl,ar-por
Hackelsen1askinc1

] ~()

Plogar
H<trYar

7-16
379

Trnmlor
Pot,1tiskrnrnar
Srn11111a

5:)

8

9
l -.J0'.2

116 redska p per år. Skotten och konstruklören James Srnall gmndade på 1760-talct en
plogfabrik, där han gjorde enjärnplog med
en kort vändskiYa i gjutjärn. Stjenswärd läl
tillverka inte mindre än 746 slyckcn "Srnallplogar" i sin redskapsfabrik. Men S!jernswärd
rå kade i ekonomiska S\'årigheter och fick
sälja godse t år 1819.~ 1"
Den engelska plogen köptes i början främst
av olika ståndspcrsoner, där inte minst prästerna var föregångsmän. I bouppteckningarna kan man efter hand finna att den eng-
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elska plogen började spridas bland bönderna
i nordvästra Skåne. Den första plog som påträffats bland vanliga höncler i Bjäre sdr
uppsau i en bouppteckning fr{m 18~4 avseende ett skattehemman i Häljarp, men del
behöver inte betyda att järnplogen inte fanns
på enstaka gårdar före detta datum. Införandet av den engelska p logen Yar nämligen
ingen enkel procedur, den krävde en helt ny
p löjningstcknik, då plöjaren fick vär1ja sig vid
att styra såväl dragarna som plogen. Och plogen kostade pengar! ~järe-bönderna var inte
vana vid att köpa redskap u tan s,'.\dana tillverkades nästan alltid på gården. Men på 1840talct började en industriell plogtillverkning,
som medförde att plogarna kunde köpas till
ett b illigare pris. Harven som tillverkades på
Engeltofta var säkerligen avjiirn, och av 1828
års bouppteckningar framgår auj ärnharven
var tämligen vanlig i Sydvästskåne, men att
den också förekom i Västskfö1e ~inda upp till
Bjäre härad. 1-Jarrnr rnedjärnpinnar var speciellt effektiva på styra le1jordar, som bland
annat finns på Angclholms-slätten .
Sådden var ett arbetskrävande moment,
som bonden i regel gjorde själv. I början av
1800-talet mekaniserades sådden genom att
såningsmaskiner tillverkades på Engeltofta,
men hur de såg u t vet man inte. I varje fall

dröjde det. säkert decennier innan Bjäre-bönderna h ade dd att köpa en såmaskin. De
skån ska redskapsti llverkarna inr iktade sig
nästan helt på bredsåningsrnaskiner. Vid landets största fab rik för såningsm aski11lT, A.L.
Löfberg i Skum p, tillverkades om kring tusen
stvcken unde r p erioden 1886- 9(1.~1\•
I slutet av 1890-talet började skumplogar,
tjäderharvar och kultivatorer att spridas på
Bjäre-gårclarna. Vid ogräshekämpning med
mera, ch°l det fanns ett b e hov av att p löja
grunt, användes skurnplogen.~~0 1 bö rjan var
de enskäriga, men flers käriga skurnplogar
utvecklades och såldes under senare delen
av 1800-talet. Fjäderharve n bö1jacle siqjas
189 1 av en firma i A..rboga. Den hade C-form aclc, fjädrande pinnar, dä r man på de
första modellerna inte kunde ställa in h a rv~jnpet. Kultivatorn var vid denn a tid en annan typ av harv.
Skörden på hösten var kanske bondeå re ts
tyngsta och mest tidskräva nde ulearbete. Det
var alltså angel äge t att ersätta lien med en
skörclem askin. Men problemet som måste
lösas var, hur grödan skulle shiras av, och hur
elen sedan skulle hanteras. Lösningen på
problemet kom med en ko nstruktion, självavläggar en, som klippe r av stråna, inte slår
av dem. Detta åstadkoms med två mot var-
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andra arbe t1n d e "kn ivar", där d en ena knive n
rörde sig fram och Lillba ka och d e n andra
var fast. Helst sknlle std 1särle n läggas "" i
lä m pligt stora h ögar fö r a tt unde rlä tta d e n
d ~irp å följan d e bindninge n för hand. 2 ~ 1
Sjäh-a,•lägga re n , som b ö1jad e spridas i
Skå ne på 1880-ralct, lade den avskurna säd en
på marke n i små h ögar, som seda n bands fö r
hand.
På slutet ,-1\' rn70-tal e t lyc kad es e n m aski ntillverkare konstrue ra en typ av knytapparat,
som m ed m anillaga rn band ihop kän-arn a,
vilka seda n kastades ut på mar ken . !-ijälvb indaren , som introd11cerades i Skå n e på 1890talct, skar säde n o ch band d en i kärvar, so m
lades p å mar ken och serla n sa ttes upp fö r
han d. När d essa skördernaskiner bö1j ad e
a n \'än das på Bjäre ~ir in te känt, men sa11nolikt Yar de t först i början a\· l 900-ta le1.
Fö ij <1n de u p p teckning från Rj iire hal\'Ön
,ittnar om 111eka11isering virl förra sekelskifte t
på e n g·ård i Väs tra Ka rups socken. År I R99
såldes g{mlen Slätta röcl 7:G till Fth'a rcl Stefansson och hans ''faste kvinna'' Emma.Jö nsson. Unde r etta,· d e första å re n köptes e n
slåttermaskin och en hästrälsa. Slå n e rrnaskine11 am·ändes ~iYen till v{1rsäcle n. medan 1,'.'igen
höggs me d lie . Vid sam111a tid kö ptes e tt
trösb-erk , som drevs m ed e11 h ästva nd ring

p ä gårde n . En raclsån in gsmaskin köptes :,r
19 18 och en sjäh·bindare 1929.22~
År 1. 898 så~i-s ele n fö rsta slå tterm askin e n i
H ov och d e n väckte lika stor uppm ä r ksamh e t som å n g tröska n_t~:, Slåttermaskinen började t illverkas på 1850-ta let och skiljde sig
frå n skö rde rnaskin stypcrna genom au den
h ad e två sto ra hju l, m ella n ,·ilka e n sits, uty;ixli n g och drag rnr monte rade. Skära pparaten med de td. kni,·arna satt fra mför högra
hj ule t. Den rörliga kniYen hade större h astighet på slå tter- än på skördemaskinen och
avläggarrnekan ism sa knades. När äu ge n eller
,·allen h öggs föll gräset i en sträng bakom
kn i\T ll och fick räfsas ihop an tingen för
han d e lle r m ed en h ästr~1fäa _~~,
Det ä r vä l kän t a u ~järe-bönderna i Fö rslö,·s sucke11 im resserad e sig fö rjurdhruksmeka n iseri n g. Som exem pel kan nämnas a tt P.
Andersson , som var ägare till skatteh e mmanet Förslö , nu mmer 2, å r 1862 till 186 3
arbetade m ed att fö rbiittra jorclbruksredskap e n , och b land annat ko n struerad e h a n e n
h ästräLsa. D;'\ hans son, P. Paulsson, övertog
gård e n in köp tes båd e ett trösh e rk och en
å rigloko mubil.~~-,
Trösherke t är e n m askin , där kä rn o rn a
sL'\s ut ur axe n rnella11 e n sna hht r oterande
cylinder och e n m a ntel, sko n e ller bron , Yil-
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ken omger en del av cylindern. Trösl,xerken
till en början häst- eller oxdrag·na, och
det var siikerligen också d e som tillverkades
på Engcltofta. Efter det att å ngmaskinen 1·ar
L1ppfunncn kunde man dri\'a tröskan med
en så kallad ånglokomobil. Ar 1897 bildades
i Hm- ~järes första å ngtröskrörening, som
inköpte en rröska rr:n1Ö stra Ka rnp. Trösbn
,·ar tillverkad lokalt. men loko1nobilen var
tilll·erkacl a\' Ton1ps mekaniska Ycrkstad i
Y,ff

Väderkvarnarna
Säden maldes till att bö1ja med i e n shaltkl·arn. som så smånin gom ersattes a1· den
effektil"are h julharnen. Malning av siid till
mjöl b le1· ytterligare förbä u.rad. både tidsoch kvalitetsrn:issigt, ge nom ö1·ergån gen ti ll
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Sliitten110.1ki11rn Herlw!es för tvr1 dragan'.
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Viidnkvam en i Västra Karu/1. Byggd rlr 1888, säld och bor!JZ1'ilad 192 1. Mjölnare t:.Jm1sson
och hömre K. Svn1sson. (Foto i Bjäre H embygdsjör1•ni11gs a1kiv.)

väderkvarnar. De äldsta väderkvarnarna,
"stabbamöllorna", uppfördes i Bjäre-bygcle n
under 1840- och 1850-talen; den ena fanns i
Torekov och den andra i Mäsingc. En stormig natt brast förtöjningarna på Mäsingemöllan, vingarna snurrade i rasamle fart och
genom \·armgång fatta de mö ll an eld och
146

brann upp. ~~7 Aven möllan i Torekov eldhärjades och ödelades. På stabbamöllorna fick
n~jölnaren eller möllcsvenne n ajälv "d reja"
vingarna i förhållande Lill vinde n . "Holhinclaren" var en ajälvdrejande väderkvarn, där
hättan var rörlig. Om vinden kantrade började en vindrosett att snurra, och med axlar

ned de n hii ttan i vindens riktnin g . Två s:1dana finns kva r, nämlige n den som s tå r i
Mäsinge och den som linns i Rroddarp.
Yläsinge-kvarne n uppfördes å ren 1894 till
1896 a\" en dansk möll e byggare. Ena\· de
tid igare ägarna, EdYin Larsso11 , har själv b erätta t hur det \'ar att rara ''möllare". För del
mesta var d e t bönderna fdu, trakte n , som
kom ti ll k\·a m e n för all mala fyra eller fe m
s;ickar säd. Som l0iilp hade möllare n e n man
på som ma re n oc h 1Yå på Yiuterhalvå re1. De t
kunde bli ganska kall t på vintern, eftersom
möllan in te hade någon uppYännn ing, och
då gällde d e t att jobba sig vann. När det var
förl ig vin d så kunde möllaren och hans S\·en
jobba dygn e t nmt, och o m krnrnstenarna rnr

"nyhackacle" kunde man m ala upp till äuahundra k ilo per timme .

Vilken rationalisering!
Under ett h alvt sekel h ade jordbruke t me kanise ra ts, \·ilket \'ar både a rbe ts- och tid sb esparande för bö nderna. G e nom att årdret
ersa ttes med plogen förbättrades j orclbearbetningen avsevärt, han delsgödsel gjo1-cle det
m öj ligt att imensifiern växtocllingeH, skördearbe te t underlä ttades med hjälp a\· skördeoch slåttermaskin, t rösherk ersaue plejeln ,
och säden maldes inte lä ngre i gårdens shaltkvarn utan a\' mjöln are n och v~icle rkvarnen
- vilke n fantastisk utveckl ing!
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Siid,,.1111'/mr /"' lorl! i Si11mpsdalrn. (Foto: .\/. Sjiibffk I CJ35. l 'IJ i L1111d.)

Förändrat odli11gssystem, nya grödor
och åte rbeskog11ing
O d lingssyten1et
ln nan laga s kifte t g enomf'ördf's p;'i 13järehah·ön radd e f'nsäcle. det yill säga att all å ke rm a rk bcs:1ddes o ch o dla d f's årligen. I a llmä1 1lwt före kom inte 11{1gon l riirb. Eftersom
gödseln \'ar e n b r ist\·ara, blc\· .'.i.kc 1jord arna
n~iringslallig a och sköi-d e n därelt<>r. tlku d e t
\·ar först n:i.r e n g:1rcls a lla iigor sambdl's i ett
par skift t'11. so1J1 rkt \ ',ff möjligt a rt liigga or11
ocllingssys1em. To lika dela r ,n· Sk:111e skedde
detta 1·icl olika 1idpu11k1er. och e ftersom ~Fireh a lvön låg långt frän SHlskå n es sl!itthygd<>r
och fönitsät tn in ga rna Yarierade, så var förä ndrin gs takten liingsarn . K1dt111·geografen
Folke Li.gncrt har ingåendf' swdc ra t hur dt'

iilrli-c odlingsS)'Stc men u pplöstes 1inde1· 1800talct, o ch h an r e dogör för d e n s uccessiYa
Ö\·ergångcn till 1-.'i xelbru k i bland annal ~jåi·c
h ;iracl.""' .\i- 1820 l'ar brukningssiitre t oförä11drat i he la Nord sk~ine, clt' l \'ill s;iga att fortfa 1, 111tk bcsadrks all å kern1a rk årligen. Dock
fan n s det ett und a n tag och d t'I 1·ar E ngcltofta go d s, so m redan d 1cr det all S \j erns\\·iircl !ätit e n skifta ägorna är 1803 infö rde
\·;·i xf'lbruk, iin·n k,11lat <.:irk,dationsjo rdhruk,
p,'t si11a fan n <"r. \T;'ixtfo ijde n 1·ar sexårig ltled
s tarkt inslag a\' kv~i,·efi xcrancle ~ircv;ixter som
klfn-cr. iirte1. böno r och \·ickf'r.
Omkring å r 1840 tycks e 11 fo nn a \· blanrlacle ensäde 11 o c h treskift e n forckomn1a i

Bjäre och norra Åsho härader. Men Lägnert
påpekar, att man inte bör nppfat.La detta som
att treskiftesbru ket hade trängt undan ensädct, utan det är snarare så all ensädesg:U·darna har bö1jat tr~ida n:1gon del av sin
jord, vilken utökats genom nyodlingar. Dessutom blev det allt van ligare all potatis sattes
p å någon del av åkermarken, varför man på
vissa gårdar kan tala om ett slags treskiftesbruk bestående av exempelvis träda, pota tis
och st råsäcL Kronofogden i Åsho-Bjäre häraders fögderi rapporterar år 1837, att \'i.cl heff
gårdarna och de större enskiftacle gårdarna
"trädcs vanligen en femtedel av åkerjorden
och de övriga besås till en t1ärdedel av en
obetydlighet vete men rest.en råg, den Ö\'riga
delen med korn , havre, trindsäd och potatis". Vid mitten av århundradet förekommer
det alltså på Bjärc en blandning av det traditionella ensädct, det modifierade treskiftesbruket och växelbruk åtminstone på de större,
enskiftade gårdarna.
I en rapport från åre n 18.:':i6- 60 me<ltlelar
kronofogden au inom Bjäre härad är brukn ings.sätten "tvåskiftes-, dels n ågot tredingsoch minst wexclbruk, dock synes det sistnäm nda wara i tilltagande". På Angelholmsshit ten bedrevs en modern viixtföljd med
klöver och två skifte n vall. Ar 1862 rapporterade kronofogden att ,,äxe ]brllk för·ekom
allmiint i Rebbelberga. Bark{1kra och Hjiirnarps socknar och att detta dre\'s i åtta skiften,
"vara\' ett. t rädas, två besås med klöYer och
andra gräs,·äxter, eu med l'intersäd och fyra
med ,·{1rsäd".t1 ''
Exe mpel på tv,'t odlingssystcm som förekom kring mi tt.en av 1800-talet Yisas ovan. I
viixclbruk cirkulerar grödorna m ellan skit~
tena. så att på ett skifte kan det ha odlats vall

1,

det första å ret, nästa å r korn, påfö\jancle år
sommarråg och så vidare.
Cnder perioden 1866 till 1870 ansågs höskörck11 till riicklig för kreaturens utfodring,
för i och med att klöverodlinge n ökade blev
h ö skörden rikligare och kvalitativt bättre.
Dock tvingades bönderna alt kraftigt reducera sina krca tursbcsättni.ngar missväxtåret.
1868, Det uppgavs att sommarbetet var knappt
och a t t Yint.e r foclret inte mot.svarande e ns
hälften av det normala.
Unde r femårsperioden 1871-75 meddelar
länsman i Båstads distrikt all brukningssäuet
är dels trädesbruk dels Yäxclbruk, där d et
senare är van ligasL. År 1880 rapponerar kronofogde n i Asbo och ~järe häraders fögderi ,
att "sådan (god) jord även som elen vilken iir
närmast clärintill i godhet,_j a i allmänhet all
elen jord i avseende ä vilken det ka n anses
lönande, brukas n umera alltid i cirkulation".
Förutom dessa rapporter från BåsLacls distrikt finns det la exempel på odlingssystcm
i ~Fire. Från Nils .Jönssons d agbok kan man
sammanställa växtföijclen unckr åren 18477?, på ett antal åkrar inom g{1rclen G1·evie l ,
De flesta [1krarna var nppdcladc i olika skiften. varför fl e ra olika ,·äxtslag vanligen har
odlats samtidigt, Här vi.sas viixtföljclcn på tre
åkrar, nämligen Kärsåker, Krokaåkern och
Vall ä n gen . På alla tre å krarna odlas sädesslagen korn. havre, höstråg och "det nya växtslage t" klöYer. !\ils .Jönsson var uppenbarligen b e redd att prova nya Yäxtslag, som på
KroJ.:.aåke rn där det odlas "nymodigheter"
som l'icker å r I 84 7, timot <':i år 1870 och I 87?,,
och vårvete ,'\r 1872. Nils.Jönsson har infört
ett slags växelbruk ä,·en om det inte \'ar s~t
regelbundet genomfört som på Angelholmsslättell. Exempeh·is odlades på Kärsåker år

1847 höst1
korn och r
ä r korn , se
186 I o ch I
tale t hade
t11(.T eller r
föl_j dcn. B1
mans m ed
Tabell 38. Vä
Kärsåkn

Korn

llanc
I löstr,,g
Po tatis

Lin
KIC),·cr

Hö

Korn. 2-r,oclig
Korn

\'årn·tc
lTanc

l 1l>s1 rttg
Pot;ttis

Vila ärte r

Grå,irt
Hm,,i e
I.in

Klöl"<:r

Timo1,,j
\ "icke r
\ rtllii 11gm/\ ' "

Korn. 2-rad ip

Kt,rn
13landkorn

I

J b1T('

I

Klövervall
Vinterråg

Korn

Sommarråg
Havre Klöver vall

T räda
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T,H1 odlingssystem som(örelwm Jx1 Bjiildwlvö111111dn / 860-lrif,,1. 'J'ifl 11ii11sln: J:.:v111jJf'i jrå11 ,~ngelho/111s-sliillm /iå
en åttaårig växtföljd. diir fil vä.w {brnk slwrjJfl rillo ,hijif'II. Till hägn: Fxe111j1Pi /H1 !'Il nwdi(inal lresädesbmk från
Bjiirehatr,iin. r/iirf'II tlPI rm rilwm lriirlm. (Ha/Jj!orifrå n kmno(ogrlenfiirvarade i landsm-hivet. r und.)
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1847 höstråg, 1851 havre, 1854 lin , 1858
korn och potatis osv. Det enda undantaget
är korn. som odlats två år i rad, nämligen
1861 och 1862. lntressan t är att från 1860talet. hade Nils J. infört klövervall som ett
mer eller mindre regelbundet inslag i Yäxtföljde11. Bruket av klöven·all, ofta tillsammans med Limotej, var nog ganska ovanligt i

de norra Bjäre-socknarna, efi.ersom det bland
a11nat rapponeras au. "under mitten a\' 1800talet hade man varken klöver eller tirnotej
utan bara naturliga ängsmarker"_":111
Således kan man konstatera att växelbruk,
förutorn på A.ngeltofta gods, började införas
i mitten av anonhnndra talet, för att under
1880-ta let bli helt dominerande.
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Tabell '.{8. Växtföljd på tre åkrar tillhörande Nils Jönsson, Grevie 1.
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+ angf'r 1 tlxt.~lag som odfafj. Blanh rad 1u1rlt r l1rla /i rt'I hPIJdr>r att nåp:of växtslag inte lir ujJj)givf'l, 11ifkd k(lns/u, innebär triido.
1

Niidldö1w1: (li'dwi11g av 13e11t.foh11sn1.)

Kombinatione n aY dikning, införande a,
handelsgödsel, ÖYergång till växelbrnk och
en ökad mekanisering skapade hell nya fö1~
utsättningar för ell framgångsrikt och högre
a,·kaslande jordbruk, som kunde försö1ja e n
allt. större befolkning.

Nya grödor
,

L

I äldre tid odlades ,·ete encbst i liten omfattning i Skåne. Det ,·a1 i ston sett försl under
de sista årtiondena på 1800-talet som rele
blev en viktig gröda i sych-ästra d e len a,·
Skåne. I Kristia nstads lån b le\' vete ctl vikligt
inslag i Yäxt.odlingcn först vid sekdskiflet
1900.~'11
Skå nes tv,'i första sockerbruk, i \falmö och
Landskrona, startades år 18~7. Sockerhalten
var dock all t.f ör låg för at.t betodlingeu sk11lle
löna sig. Det var först p ~1 1880-talet, med fallande p r iser på spannmål och förändrad
skattepolitik, som sockerhetsodlingen ble\'
lönsa m . Kring 1890 bö1jacle man odla sockerbetor p å Biirehalvön, och eu sockerbruk
sta rtades i Angdholrn ;\r 1892. Övciskottsproclukterna bethlast, bctlJlassa och melass
användes som foder_~,,~ I och med au \'allodlingen tog farl i samband med öve rgå nge n
till 1·äxelhruk blev \'all växter. som klöYer och
gräs, en allt viktigare del av växtslagen. I en
priskura11l från S\'enssons frö handel i Slockholm 1888 salufördes e11 rad olika vallgräs,

exempeh·is hundäxing. limotej, rajgräs och
~ingsgröe, och ärtväxter som luscrn och vicker
sanlt röd-, \'il- och alsi ke klöve r. I en katalog
år 1896 från Allmänna Sve nska Utsiiclesbolaget i S\'alöv ges förslag pä sammansättningen
av foder\'allar. I denna katalog står det bland
annat "att i sortimentet bör ingå så vidt möjligt iir b /1cle hal_jväxtcr och gräs samt så väl
låga som rneclelhöga och höga arter".
Inslaget av baljväxter poängteras på gru nd
a,· "deras egendomliga fö rmåga au direkt
göra sig till godo lufte ns fria <]"~ive, ln·arigen orn deras odling ställer sigjernforelsevis
billig". Om rödklönTll står det: "Röclklöt~
1·ern intager för närvarande i \'årt land u tan
gensägelse främs t,1 rummet b land de till
grönfocler och höprocluklion a nvända kttll ttr\'äxte rna. Le nmar sin fö rnemsta afkastning första å ret och aftager h astigt redan
från det andra, för a tt rrän det tredj e knappast kunna tagas rnecl i d.kningc11 ." Prob leme t med 1·ödklö\'ern var alt den under ogynnsamma år had e svårt att övervintra, och på
uL5alla platser kunde rödklöver11 d å e rsättas
med Yit- eller alsikckli_i,·e r. Av vallgr,'isen är
"hund;ixing e u af \'åra bäs ta fodergr;is fö r
blandade vallar. tidigt, h~ircligt och ,·araktigt."
Hundiixingen "sämjes särdeles Yiil med klöt~
1·ern (helst tidig sådan), en;ir elen forsta ,'iret
viil t[tl öh erskuggas och fö ljande n å r sin
egentliga utveckling, då klöhern går undan."
l j nde r 1870-talet startades också ,·iixtföriidling i S\'erige. Företa get \V. Weibull J\B, Sver iges äldsta u tsädcsföretag , g rundades :1r
1870 av lantbrnkarcn och sjökaptenen vValfrid Weibull. Förådlingen var till en hö1jan
inrikrad på atl framställa odlings\'å rda srnlcr
a, fode rrot.frnkter, som fod c rbctor och morötter, m e n nncler bö1jan a,· 1900-t.ale t mökaclcs forädlingsH:rksamhet.l"n ti ll att också
omfatta str:1siid, fråmst korn och vete. Fö r
viixtföri1clling o ch viix tförädlingsföretag i
S\'erige rcdogö1· Olsson 1997. ~~:,
A/ 188(i bildades "Syclyenska föreningen
för odling och förädling af utsäde", senare
b enäm nd Allmänna SYc11ska U tsädesföreningcn och SYalöf AH_ Föreninge ns u ppgifter
,·ar att prova odlings,·ärdet av inhemskt och
lltfandskt sort.material och att fö rb;iura egen-
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skaperna genum växtföräcll ing. Be tforädlingsinsritutionen Hillcshög i Landskrona
grundades år 191 :!. Växtforädlingsförc tagen
s{1g till all de s,·enska bönderna hade tillgång
till bra sortmaterial, som yar väl anpassat till
vän klimat, var enbe lliga re än d e gamla lantso rte rna och gav förh:11landevis god avkastning. Säkert utnyttjade Bjiire-bönderm1 möjlighe ten att förbäura sitt utsäde och höja
m·kastningen genom all så gott som årligen
köpa växtförädlingsförctagens ''m oderna"
sorter.~"'

/ ,antbruhsmiitPt i A.ngelholm
Förnyelse av jordbruke ts metoder stimulerades a,· att lan tbru ksrnöten anordnad es, vilket
gynnad e ut1·eckling ,n- nya redskap, fö r~iudradc odlingsnwLo d er och gav nva grödor.
Hu r gick en s.'1dan sammankomst. rill och ,·ad
ad1andlaclc mau? Lh oss följa rned ryumäsLare Stjcrnswiircl p.°1 hushitlluingssi"illskapets
lanthrnksmötc i Engclholrn år 1855. där de
närvarande diskute rade en rad aktn e lla agrara frågor, bland annat vilka rl'"dskap so m
skulle a m·änclas ,~d d rhruket, och , ilkcu gren
a,-jordbruket som var mest lönsam.
Hushållningssållskapen, som a rrange rade
lanthn1ksmörena, bildades mellan fö-cn 1803
och 1814 och fanns i nästan alla Sveriges län.
De b lev till att börja med b:1dc intresseorganisationer för _jorclbru ke t oc h i viss m:lll
ocks,'i organ för lokala o ch centrala myndigheter. Detta berodde på a tt sällskapen fö re
m itten av 1800-talct domin erades aY stå ndspersoner, det ,·ill säga ade l, präster och borgare. FJ1er en tynande till,·aro Jick s~illskapcn
i mitten aY 1800-L,det nya stadgar och e u ekonomiskt tillskott , och bondeinslaget bland
medlemmarna ökade. I slut:et a\' 1830-talct
arra ngerades p löjningstäd ingar, men dessa
11t\'ecklades så sm å nin gom till at t bli lantbruksrnöten . De t första hölls 1846 på Lantbrnksakademiens experimentalfält. i Stockholrn.~:n De l andra mötet hölls i Ysrad , ocl1
det tredje lantbrnksrnöt etanordna des i Angelholm 1855.
Mötet h ölls i i ,ngelholms ridhus o ch efter
hälsningsa11fö1 ande av skånska hush:11lningsföreningens o rdförande ryttmästare Stje rn-

swiircl från Vit tskövle följde flera högtidstal.
Därefte r utsågs utstiillningsdomare, som
skulle bedöma de ut,tällda djuren , redskapen
ochjorclbniksprodukte rna. En m ängd hiistar
och n :1gra enstaka nötkreatu r deltog i premie r ingen, m edan d e utstälkla re d skapen
rnr "blott några få, en säcleshaq)a, e n h ackelsemachin, en plog m.m .'', och bla nd procl11kte n1a fanns smör och ost. Sedan \'idtog ek
sedvanliga mötesförhancllingar na. De t gj ordes också eu up prop om att. h edra minn et
av m ajoren och riddare n Carl Georg S~ernswärd, som avlidit år 1825, ge nom att sätta
upp ett rni nn esmonument ÖYer honom .
Det 1nest in tressanta och det som vMlad e
li,•lig rliskussion var de å tta frågor, som i förväg ställt s till Sällska pet. De b erö rde olika
aspekter p{1jordbruket, som \'ar a ktu ella \'id
d enna tid. Dn1 fo rs la frågan löd: "H wilka
redskap äro de ~jcnligaste till j onle n s beredande fö r vårsäden ?" Ordförande S~jernswä rd inledde med att konstatera, att för all
rätt kunna bedöma vilka re dskap som är d e
häsr.a fö r ''.j o rd ens bereda nde för wå rsäd'',
måste man beaktajordens beskaffenhet, ogräsmiingd och det föregåe n de höstbruket. De
11csta mö tcsckltagarna var eniga om au å rcler
var d e t båsta redskapet för att sönderdela
och luckraj o r de11 sa m t au minska ogr;ismän gde n . .\ile n det p~1pekadcs al l på lerjord
bör d et förberedande hösrbru ket gö1·as m ed
plog. För a t! bekäm pa ogräs ansåg många att
klösharven \'ar det mest ä ndam ålse nliga redska pet. O rdlöranclen sammanfauacle clisknssionen med orden "att {irdcr och klösharf iiro
tjen ligast till jordens b e redande för \\':irs;id ".
Nästa fnlga \'ar: "Hwilken gren af landth ush ållningen kan, under nuwaran cle förh ållanden, beräkn as lenma största afkastning?" Frågan , ,iickte en anim e rarl debatt med m åu ga
olika åsikter, cfar s{1viil ladugårclssköt seln som
sädesodlin gen förordad es. En av de m som
förespråkade ladugårdsskötsel n anförde:
"v\'ilja wi icke blo tt se p{1 den ögonblickliga
pe nnin gin komst.en , utan på hwacl som för
fram tiden gifwer den stö rsta o ch siikraste
\'insren, så m åste wi e r känna clett.a \'ara lad ugånlssköt.sel n: på denna måste he la wår
landthushåll ning wara bygd, om den i hingEi3

den skall wara lönande"._Jag undrar om vederbörande var så framsynt, att han anade au
exporten a\· stråsiid skulle minska under
1870--talet., och att en successiv Ö\ ergång till
a nimalieproduktion skulle ske?
En annan fråga, som anknöt till den förra
och som v~ickte många medlemmars intresse,
var: "Kan ett landtbruk, som ~iger den riktning au företrädeswis producera säd tiJI af'.salu, i längden äga bestånd u tan att utsuga
jorden?" De flesta m ötesdeltagarna ansåg, au
förutsättningen for att långsiktigt producera
spannmål utan attjord en utarmas, är alt
man har så mycket ~ing att den "lernnar tillräcklig gödsclmängd för_jordens hållande i
full produktionskraft" . Andra förslag som
väckte en viss debatt var en rekommendation
att öka rotfruktsodlingen, cirkulatiousjordbrukets (växel brukets) fö rdelar· och be h ovet
av att inrätta en "agrikulturkernisk läro- och
försöksstation". Stj ernswärd "ansåg diskussionen hal~va ut'wisat, att man ansåg ett hut~
wudsakligen på spanm å lsproduktion riktadt
jord bruk rnedföra_jordens utarmande, samt
attjordbrukel borde byggas p å ladugårds-skötseln för att blifwa winstgil\vande i längden". De övriga frågorna var av mind re intresse. Både frågorna och svaren speglar
dåtidens inriktning och ideer om jordbrukets framtid. Efter att utställningsclornarna
avgivit sina yttranden förklarade o rdförande
Stjernswärcl det treqje mö tet avslutat_n,;

Vad fanns kvar av skogen?
Att de skogbeklädda omr{tdena på Bjärehalvön var betydligt m ind re på 1800-talct,
om detta vittnar ~in i dag dels gamla kartor,
dels också kvai-lämnade gärdsgårdar och od-1in gsterrasser. 1 exempeh·is IJovs socken
fanns i början av 1800-tak t ingen sammanhänga nde skog på o mddet mellan Hovs hallar, Knösen och Dragabjär. Vegetationen
utgjordes till stor del a\' fäla dsrn ark med inslag av ljunghed. Den krattskog, med starkt
inslag a\· ek, som förmodligen hade täckt
branterna vid Hovs hallar, rnr säkert till stora
delar ne<lhuggeu och använd bland annat
ti ll b,hvirke och timmer. J elen norra delen
l:'i4

a,· Hov fanns dungar av lövskog vid byn
Hallavara och mellan H aga och Dejarp.fö
Ä,·en om lövskog inte är markerad vid Segel-torps by rn(tste där ha fun nits ek, för enligt
etl protokoll från Christianstads Lands Contoire elen 14_juni 1832 fick ägarna till hemman nummer ett och tv{t rätt att avverka ek
på sina ägor. Ar 1817 uppges, att i Barkåkra
socken iir tre plan teringar anlagda på fäladen i Mag·narp för att dämpa sanclflykten.
I Västra Karups socken föreko m mer inte någon hög skog, men däre m ot finns några bokplanteringar vid Boarp . I Grevie socken
fanns det i början av artonhundratalet ett
betydande lövskogsorndtcle öste r om en linje Killeröd, Kvinnaböske och Krogs torp.
Hundra år senare var stora delar av detta
skogbekhidda område uppodlat. Åker och
\all förekom i betydande omfattning kring
gårdarna i Höskestorp, K.rog·storp och NorrlyckcY'
I samband med au enskihe och laga skifre
genomfördes på Hjärehalvön förde lades oftast skogen på de enskilda äg·arna, men undantag fanns. Då laga skifte år 1831 genomförts i byn Ramm~jö, skiftades inte skog, torvjord och strand rnalar utan brukades samfällt.
Vid enskifte i Torc kovs by 1822 till 1823 skif:
tades inte den skogsplantering på 9 1 tnnnland, som anlagts för att dämpa san clfl ykten.
Vid laga skifte i Påa rp år l 8'.~2-33 upp gick
skogsarealen till 20 tunnlancl, varav Enkelshall omfattade 4 tunn land, Göa be rg 1 tunnland och Fröl~jär 9 tunnland; dessutom fanns
två skogshackar på tillsamma n s 6 tunnland.
Den na skog fördelades på fyra av yugo gfö-..
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I Drängstorp fanns tre hemman, som vid
laga skiftet 1835- 36 d e lade på de förut gemens a mma skogsområdena Lunden och
Gamlerne på tillsammans 51 tunnland och
27 kappland, vilket motsvarade 13, I procent
av byns sammanlagda areal. Fördelningen på
hemman fra mgår av sammanstä ll ninge n
nedan.
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manderätt upphörde, den enskilde iigaren
hade riitt att lösa in skogen, och d ispositionsrätten övergick i privaL ägo. I de olika socknarna genomfördes därför räkning och värdering av ek.bestånden. I VäsLra Kamps socken gi~k det exempelvis till på följande sätt: "Ar
1833 den 2:"1 juni sammanträdde undertecknad o rtens kronobefallningsman såsom a\'
Konungens befallningshavande kronoornbud,jämte kommitterade av Västra Karups
socken uLi Bjåre härad för att i enlighet med
Kongl. Maijts nådiga förordning den 28 oktober 1830 samt förvaltningens av sjöärenden och Kongl. Kammarkollegii kun görelse
den 6 september 1831 verkställa räkning och
värdering av ekeskog inom socknen på skattehemrnansägorna, varefter hemmansinnehavarna komma i Lillfälle att i behörig ordning förviirYa sig fri dispositionsrätt över
skogen." Sedan redovisades antalet ekar som
löstes in på Bjärehal\'Öu. 1 -w
I sammanlagt 51 Bjärc-bvar fanm ek, som
kunde lösas ir/av rna;-käga1'.en. Över hundra
ekar fanns i toh· byar, e11 by i Ilov, två i Viistra

Karup. sex i Förslöv och tre i Hjärnarp- Byar
som harle mer än Lvå h u ndra ekar på sin
mark var Ranarps by med 4 72 träd, Fogdarp
404, MargreLetorp 336, Tockarp 287, Viarp
2E'J7, Förslöv 239 och Påarp med 231 träd.
Protokollen undertecknades vid liLe olika
datum, frånjuni 1831 till september 1833.

Återbeskogningen
Detalj redovisning av skogsarealcn i de olika
Bjäre-socknarna finns för åren 1866, 1890
och 189?>.~11 Av uppgifterna framgår de t au
skogsarealen ökade i Västra Karups och Barkåkra socknar, medan den diiremoLminskade
i Grevie och Hov. Förä ndringarna i Förslöv
är obetydliga_ Sammanlag t ökade and elen
skog från 13,3 procent år 1866 till 18/i procent 1890 och 1895.
Aterbeskogningen av Skåne började under andra hälften av J 800-talet på de stora
godsen i södra och västra Skåne och frå11
dessa spred sig seda n skogsplante:-ringen i
landskapet. Under l880-talet beskogades
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Tabell 39. Markens fördelning på hemman vid laga skifte i Drängstorp år 1835-36.
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,..c.::.- Enke>-
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.

- ::im:-

o.i.z:;,c ~ ~ •

Hc1nn1an

.-\kcr

Äng

Utmark

Skog

S111n1na

1:1-6
IJ:1-2
111:2-:'i
Samfällt
Surrnna

--13:11
17:0li
l 1:20

87:24
18:20
24:28

38: 19
6:12
fi:28

72:03
18,2

131:08
33,1

6:06
14:25
111:13
8:26
141:06
35.6

17,,:28
56:31
154:2!\
8 :26
396:1-1
100,0

Procent

51 :27
13,1

,\m,lm rir ,n/011isad i f111111/anrl: kaf!/1/a11d (32 ha/>/J/and = l tw111/r111d).

Tabell 40. Fiirdelningen av antal C'kar som löslS in i BjärC'-socknarna redovisade per by. De byar där inget cke finns
eller är av undermålig kvalitet redovisas inte .
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Fiirslöv
Barkåkra
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1-20

2 1-.~0

7
8

3

1
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10 1-200

> 20 1
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6
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9.8

7
[;l_7

F,!)

lä mpad fö1· s
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Tabell 4 1. Skogsan,alen på Rjärc-hal,•ön under åren 1866 till 1895 redovisad sockcnvis.
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11111·1 1clsaklige n ay grås- och ljnnglwcl, m ossar
och kiirr. Särskilt ljung·hcden ansågs ,,ara 1·iil

Tabell 42. Reskogning (hektar) av

Bjäre härad genom dels frösådd
och dels plantering.
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l K66- l 900 frösåckles e11 }la på S'.Z hektar och
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Pla111 cri ng-
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För att bi nd:
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l'.)'J
-!77

Shop;s11iig/'II .\fingrar slg_(rom gtnum

tlm tiitn, J1/n11/erad,, .e.·mnsl"~!;PII sim.,
1wrro111 /)a/~be1g. (Foto: ,\J(;. 1993. )
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Fi.ir alt bi11da
..~ 11grlho/111s h.

lämpad för skogsplantering, och följaktligen
planterades be tydande områden rnccl gran.
På ett niohundra hektar stort område . beläget m ellan Lya och H u lrugered på H a llandsåsens höj d platå, beräknas hundrasextio
hekta1· ha planterats med granskog. Första
generationens granskog har redan m-verka ts,
me n elen h ar succcssiYt ersatts med ny.~-u

Att förhindra sandflyht

;eta.tioncn
ed. :11,y;~ar

hekur a,

~~1~dd

Eiör att binda sanden och förhindra erosion
planterades ta llskog p:t utsatta stä llen . .Mycket omtalade är försöken att hindra sanclflykten Yid Angclholm. ~11 Redan är 15 16. då
Ängelholm gnm<lad e s, va r faran för sandflykt ett , å lkän t och fr u ktat fenomen. Men
det skulle dröja ända till {1r 1739, innan 11{1got gjordes åt saken. Under 1740-talet planterade Ängelholms-borna , unck r ledning a,·
li~jtnan l L. Si vers, sa nclbindancle växter, framför ,dit griisen san clrör och strandråg, för att
binda de rörliga dynerna mellan staden och

havet. Förut.om gräs sådd es frön av främst
tall, men också aY c·k, björk , al och en . De t
var en ständig kamp m ot sandi1ykt. som försiggick ända fram till år 18'.-l'.-I, ctä de n ciäYarande _jägm ästaren Carl S. Hollla nde r i en
å rsrapport beskreY sir.uationen på följ a n de
sätt: "Sedan Engclholms flygsa11dsplan teriuga r genom en oavbruten fredh å llning och
å rligen verkst.;-'i.llda utså ningar hunni t rill härlig Yå.x t , att skogsanerknin g utan ringaste
skada årligen är att påräkna, så har den !vekliga tidpunkr ämligen intrålfat, a rt dessa fordom rysliga flygsanclsfält, numera ~ir i tillfälle
att med sin ä rliga skogsavkastning 11nderhälla
stängsf'I kring sina områden." Därmed skullf'
ä ngclho lmarnas lä nga och besYärliga kamp
m ot f1ygsanden vara till ända, och vi kan idag
njut a res1il taren av rn ånga års slit och arbf'te
,·id promenader i strandskogen .
\fan fär förmoda att tall- och granplanteringarna utme d kusten , som ,·id Magnarp,
Vejbystrancl. Glimminge plantering. Torekm·

fti.r::crini

Fär att binda sanden och förhindm erosion i Ängelhulm jJ/a11iemdesfö1sl griiw n sandrör och s/mndrr1g. sn/1111 lfl ll.
,hgelho/111,1 luvno/}{/rk. (Foto: MG 1993. J
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och H emrneslÖ\'s srrand , en gång h ar gjorts
a\' samma skäl, nämligen för au hi ndra Yi11dcrosion och binda elen "farliga" sanden. På
dessa platser ligger ju än i dag halvöns finas1e
sa n<lsträn d cr. År 18 J7 ble,· tre plan leringar
a n lagda på fäladen i Magnarp för a ll dämpa
sandflykten . Vid enskifte i Toreko\'s b y å r
1822- 2 3 fanns redan en skogsplan1ering,
som a nlagts för att cEim pa sandtlykten .~i:,

Tilllwmstrn av Glimminge ptrmtNing
Vid seke lskiftet anl ades Climminge p lan1erin g.~1<; I et t proto koll fön vid ett samm.tJJtriide i G lim mingc h yalag den första m ~tj
1899 anges •·a11 d å fr;°m Kongl. Hushållssällskapel och länets skogsodli ngsförening e rh å ll its 900 000 barrtallsplanror som ärn å
bem{i/da <1 llmä11 ning utplamcrad, sä ans;igs
nödig t all ;i sagda allmänning hå lles fullkomlig fredad i fö!jd lwaraf intet .slags husdjur
vid wite elitshippas". Vidare bestiimd es "alt
ingen wid 1wannämnda wite skada e lkr bonföra n:tgon utsatt planla ej heller öfrer nämnda plan tering färdas wid äfrernyr att gemväl
ersäua skadan". Det var nämligen så, att Kris-

tianstads lantbrukskluhh :ir l 886 skickade e n
skrin·lse till Hushållningssällskapet om au
bidrag borde lämnas till dels in köp av trädp lantor och d els betal ning till plantörer,
\'ilka sku lle kunna bistå småbru kar na med
skogsplantering. F.fter det att såYäl staten som
landstinget ge tt ekonom iskt bidrag sattes
skogsocllingen igå ng. I hö1jan a\' 1900-talet
fortsatte planterin gen , och skogsarealen utYidgade.s suc<:essi,·t. Den tjugonionde april
1904 beslöt byalaget att in kö pa stängse lmaterial för 99 honor och 77 öre. De n första
tom te n . som såldes på a llmä nningen, avstyckad es år 1927. De t star i protokollet från
den 22juli. all "byam ännen var i va nlig ordn ing till idag sarnmankallade, for att fatta
beslu t iifrt>r (' I l anhållan af dispensä rsl.1Telsen i I<sistianstacl län, om inkiip a,· en tomt
på Gli mminge och Lillaryds a llmännings
pla1rrering, för 11ppfö1,incle afcn sommarbostad fö r friska barn'". De n ån·arandc v01·e
enhälligt r illiga att försäija e n Lomt om cirka
tiotusen kntdra tm eLtT till ett p ris af 20 öre
h m". Under de föijancle ~n-cn på tjugo- och
trcttiota lt>t såldes ett antal tomter i planteringen.

'Jaget har pass,
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Tåget /wrJ;assPmtSina1/1sd!l/m j,å r1äg 1110I Btlslad stalio11. \) ·lwrtji-ån omkring 1900. (Foto: S. (;raJJ; Båstad. )

Samfärdsel och fiske
Att färdas
Mc~jligheter till transporler och samfardsel,
det vill s~iga en hög standard på l'ägniit, tillkomsten avjänwägar, telegraf och telefon ,
,·ar viktiga för rC':'gionens och därmed också
hmtbrukeis utveckling under 1800- och 1900talcn. På Bjärc var landsvägarna Yik tiga ur
transportsynpunkt, då bondesamhällets dagliga transporter skedde på landsvägen. Men
det var först på 1860- och 1870-talen, alltså
samtidigt med den agrara revolut.ionen, som
vägnätet blev nämnvärt Förbättrat - vägarna
breddades, makadam bö1-:jade användas ti!J
tyllning, och det stadgades i en kunglig lörordn ing att landsvägen skulle vara fri från
grindar. Den största förändringen kom emellertid i samband med attjärnvägen invigdes
och hörjade anv~indas sorn transportmedel
för tyngre gods. Den agrara revolutionen på
Bjäre, från skiftenas genomförande till 1800-

talets slut, berodde till en icke':' obetydlig del
på att kommunikationerna förbättrades,
sannidigt som jordbruket mekaniserades,
\·äxtodlinge n förändrades och nya grödor
börjad e odlas.
Jag har valt a tt skildra kom nrnnikatione1'nas u tveckling i ett sammanhang, från 1700talets smala och slingrande vägar tilljiirnvägens utbyggnad på slutet av 1800-talet.

Vägarna
Hur vägnätet såg ut i Skåne vid slutet ,t\' den
danska tiden är osäkert, eftersom den tidens
Skåne-kartor inte hade någTa vägar utsatta .
.IVlen all färdas på Bjärehalvön under 1700talet och bö1:jan av 1800-talet var säkerligen
in gen njutning; på obekväma vagnar med
nav, axlar och hjul gjorda i trä sk11rnpade bönder och resande fram på smala och steniga
vägar. ~• 7 Dessa träaxlavagnar rnåste ständigt
159
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SKcll&r

~.½~r
Detalj av B11fm11om karta
ji-d11 dr 1684. J)r,.11iim'
/andn,iig omo iir J;rirkarlP.

srnö1jas för att in Le gå varma. En bonde fr/111
Hov kom körande frän Grevic, <lär han hiimtat en k,·arnslen till sin skndtk\·arn. D:1 han
(1kte ner for Grevie hackar, gick !~julen Yarma
på grnnd a,· den höga farten; hjulen bö1:jade
brinna och bonden måste i all hast spänna
häst.ania fri'\n den brinnande ,·agnen . Hau
fick slokörad ta sig hem åt utan både vagn
och k\·arnsten. 1 1s Det ber;ittas ocks,°t alt då
bönderna körde till skogs för au h fönta lm'insle och yäran i smö1jpytscn rog slut, plockade
ma n sniglar på elen fuktiga skogsv~igen och
kastade in dem m e llan naven och vagnsaxlarna for att undvika varmgång. D et ,·ar först
vid mitten a\' 1800-tale t som de enkla bond,·agnarna med 1.räs,'iten och 11Lan JJiidring
ersattes aY bekvämare •·1iggtjäde1wagnar''.
Den första noggranna '\·iigkartan ·· över
Sldne kom till ,\r 1684 och upprättades av
kapten G. Buhrman på uppdrag ,ff den
160

svenske kungen Karl XII. Landsvägen mot
Halland gick från i\.11gclholm och Rebbe lberga via Borrstorp och Solberga (Margretetorp ) ÖYer 1-Iallandsåsen 1.ill Östra Karnp.
Sträckningen av ,·ägarna p[t Bjäre ha lvön
framg(u· a\' kartan. Vägen från Båstad Lill
Tore km· gick pt1 elen tiden via Boarp, Västra
Kamp och Hov. Ar 1762 beskrivs bla11d annat
,·ägnätet och de e nskilda vägarnas skick i
K.ristiansta ds lån.~ 1'.1
Den a llrnånua vägen frå n Ängelholm ,
Re bbclberg<1 och Barkåkra förbi Fö rslöv. genom CreYic och Västra Karnp till Hov, var \'äl
lagad o c h i gott skick, men på sina ställen
något stenig. Präst,·ägcn m e llan Båstad och
Toreko\· respektiYe Yägen frJn Förslö,· til l
Båstad ,·ar i gott skick, men n{1got steniga. I
18 l 7 (1rs inventering av förhållandena i Bjiire
h~iracl beskrivs Yägarnas beskaffenhet sockcnYis. ~-"' I Ba rkåkra socken är vägarna från

Ängelholm
männa Ian<
jordmån en:
m ind re clug
befintliga b
vie socknar
alla {1 rs ti de
det m esta p
arna "äro aJ
inga större.
rekovs sock
m e n föru toi
år blotl för
h å ll fö r att
begagnas a,
Hovs och T
b roar •·ar be
gick genorn
de m indre,
ska d:t!iga. '
bro över Kä
I sk ifresr
som allmän
U nderhå lls
man talet, oc
svarigt för c
längden a,·
exempe!Yis
Den som in
farbart st:rn1
om han tro
delägare lät
man konsta1
talet var sto
otillgänglig,
större lands,
och förb im
sade,

Väl.!ordnin.
~,
'
För att råda
vägarna o d
in rä ua särsk
e mpcl Väst!
sådan stadg,
underhå lls
rande wäga
wägen ifrå n
\'isaren där~

km1a
~

r,nrf.,:,f,

tc-:1 mot
RebbelM.arg-re-

Karup.

~haln jn
;ud till
1. Yistra

ca.nnat
!,kick i
:Jholm.

-, ri Il

:niga. I
iBiän:
- !-OC k-

Ll

fran

Ängelholm mot Margre tetorp orh Förslöv allmänna lauds,·ägar, "men är i fö\jd av sj älva
jordmånens beskaffenhet vid reg nig års tid i
mind re dugligt tillstånd". Alla inom socknen
befintliga broar är av t.rä. I Förslövs och Gre,·ie socknar är la ncls\'ägcn i b ra ski ck under
alla års tide r och de m indre vägarna ä r för
d e t mesta passabla, fast.än de är sma la. Broarna "äro af sten öfver bäckarna, men finns
ing a stö rre." I Västra Karups, Hm·s och Torekovs socknar {ir lands,·ägarna i bra skick,
men förutom d essa finns inga bra vägar, "alla
är blott för bondvagnar och behöver unde1~
håll för a tl synnerligen unde ,· h öst och vår
begagnas a\' större fordo n ''. I Västra Kamps,
Ho\'s och To reko\'s socknar fanns d et inga
broar "af betydenh e t". Den st.Ora vägen som
gick genom Båstad rnr ganska god, m edan
d e mindre \'ägarna i Båstads socken var ganska d åliga. Vid Margreterorp fanns en stenb ro ön:r Kägleån.
I skiftesprotokolkn upptogs byns vägar
so rn allmän n ingar som skull e unde rh ållas.
Und e rhållsskyldigh eten gru nd ade sig på
mantale t, och d~irfö r ble,· ,·a1je h emma n ansvarigt för en ,·iss sträcka. De n sammanlagd a
längde n a\' de samfällda Yägarna uppgic k i
exempelvis Ängalag till n~ira fem kilom eter.
Den som in te hö ll sin vägsträc ka i ··tagl igt
farbart st.åncl" fic k böta tre Riksdaler Ban co,
o m han trots tillsägelse a\' hyn eller n{igon
delägare lät bli alt laga vägen . S{de des kan
man ko nstatera att ända in på mitte n m· 1800talet. \'ar SLora delar av Bjäre-bygden ganska
otillgängliga och isolerade. Bo rnett från de
större landsvägarn a var v{ignätet i dåligt skick
och förbindelse rna utmed kusten begränsade.

skola utgöra I :sta klassen ; alla öfri ga wägar
inom Socknen räknas till 2:dra klassen." Sedan följer detaljerade bestämmelser hur en
fö rsta klassens ,·äg skall sättas i stånd och underh ållas? '2 Bland annat best.'imdes o m lagn ingen av vägen att elen sknlle vara minst 8
fo t (2,4 m e ter) bred, o ch t.ill lagningsrnaterial fick endast användas "sönderslagen st.en,
strid grus eller s.k. strandmal", o ch und erhållet skulle vara minst lika bra som för e n
landsväg. Andra klassen s vägar skulle också
vara å tta fot breda, underhållas väl o ch endast godkänt lagningsmate1i al fick användas.
J de allmänna bestämmelserna r eglerades
hur underhållet skulle skötas. "I wäglagningsämne t får ej finnas lösa stenar t.ill större storlek än ett hö nsägg. Större än nämnt är skola
borttagas. I afsee nde på wägarnas lagning
iakttages widare , att d e skola lagas så att d e
blifwa högre på mid ten än wid kanterna."
"Wid a lla w{igar skola , wid såväl wägs tyckets
början, som wid dess slut, anbringas wägm~irken. å ,·il ka tydligen skola wara utsa lle d en
wäghållningsskyldiges hemvist, namn , numm er och hemmanstal. Unde rlå te nhe t härar
skola medfö ra 2 krono r i böter." Ett saclan t
,·ägrnärke i sten kunde lyda: "Nr 12 l / 9 mt.
Sl~ittaröcl, Lars J ö nsso n ". Det var niimlige n
så att varje ägare ti ll en gård eller hemman
va r skyldig att underhålla en viss vägsträcka.
Även snöröj ning regle rades i o rdniugsstadgan: "\Na1:je by är gemensamt answarig för
snökastningen av wägarna inom dess egoområde d.w.s såd ana wiigar so m h ittills warit
kastade. Snökastning werkställes till 8 fots
bredd. \Vid inträffad e yrwä der werkställes
snökastning så fo rt ploglagen hunnit werkställa nödi g t arbe te å lan dswägen och här
intill dess winterwäg genast utstakas".

Vägordningsstadgan
För att råda hot på elen dåliga standarden på
vägarn a och fö rbiittra und erhållet lät man
inrätta särskilda ordningsstadgor.~-;i I till exempel Västra Kam ps soc ke n stadfästes en
sådan stadga ar 1876. Om vägan1a oc h deras
underh åll står d e t i stadgan följande. "Röran de w~igarnas klassi fi katio n, b eslöts att.
wägen ifrån Westra Karu p, bö1:jande vid wägYisaren d~irstä.des samt till Torekows ägor,

Gästgiven:erna
Gästgivaregå t-rlar skull"' i nriittas på td\ mils
avs tå nd, där d e11 resand e, mot betalning,
kunde ö,·ernatta, få mal och d l)'Ck och s~ju t~böncle,· skulle stå till tjänst med vidare skj uts.
I bestämmelserna från å r J 649 stå r d et ''att. i
giistgifvaregård skulle clet fin nas en våning
för adel, en för a nnat hede rligt folk och en
för gement. sällskap". Man beställde s~jllls på
H:il

Tidtabell och av

lanrlsvägspnst n_
H almstad och A
år 1881, som u ,
11intan befordra

diligens. (Detalj
GenemljJOslstyre
cirkulär m : 13,

Ciislgivaregården i M11rgreteto1/1 hor gamla anm:
Vyhor/ frdn 1940-talet.
(Folo: AB Almquist &
Cöste1; l-Jälsi ng/Jo1g.)

gäs tgivaregårclen genom att skriva in sig i
skjut~daghoken, där man angav namn, adress
och resmål. Skulle man passera en länsgräns
måste man iinda fram till år 1860 ha pass
med sig, så att man kunde visa vem man var.
Gästgivaregårclarna var placerade på lämpliga a\'stånd utmed de mest trafikerade vägstr~ickorna. På Bjärehalvön fanns det gästgivaregårdar i Margretetorp, Båstad och Torekov liksom i V~istra Karup. 20 :1 Flerfa ldiga
gånger berättas det hur besyä rli gt det var
med skjutsh ållet i Västra Karup. Vid gästgivaregården i Våstra Karup var det beståmt
att arton resen·skjutsar skulle finnas, m e n
det fanns betydand e svårigheter att få fram
sä många hästar som behövdes. N~ir det gållcle h åll- och reserYskjutsskylclighet rapporteraclc kronoL'i.nsman Hallberg 1858, att "for
de här bPfintli~t> gästgifo:prier, Båstad , TorekoY och W. Kar up finns ingen håll- eller postskj u ts. Om ~in crforclerlige byggnader vid
stationerne kostnadsfritt uplåtes anses svårigheter upstå att erhålla entrepre neur vid
Torekov och W. Karup. Helst wid förut hållne auktioner ingen clertil funnits h[igad." På
1870-talet fungerade skjutsstationen i Västra
](i2

Karnp som den skulle. A.r 1873 var skjucslegan
(betalningen ) från Väst ra Karup till Båstad
å ttio öre, och cl[i färdades man med endast
en häst spänd för Yagnen. År 188~1 flyttades
skjutsstationen i Västra Karup till Bökesliclen
m ella n GreYie och Förslöv, och efter n ågra
år lades gästgiveriet ner.

postverkels c
gästgive r ien
som b eforclr:
p elvis befallr
t.årer och pr
framför allt ;
också av solc
krigstider far
fordrade vik
och natt" . F
postverket al

Järnvägen
Järnvågen sl
sarnfärclseln

Postbefordran
Redan mot slutet av 1700-talet anskaffades i
111:111ga kontrakt postväskor eller postlådor
aY trii, koppar eller bleck. De a nvändes för
kungörelser och skrivelser från proste n och
cirkulerade mellan kyrkoherdarna. De t var
klockarens plikt att se till alt postgången
funge rade. I allmänhet låstes viktiga kungörelser, utfärdade av statsmakten, upp i
kyrkorna, så au befolkningen visste vad den
hade a tt rätta sig efter o ch vad som hän de
uta nfö r byn -2-' 1
Postverket hade låtit inrätta postkontor i
Ängf'lh o lrn å r 1819, i l3ås ta cl 1824, i Barkåkra, Förslöv, Våstra Karup, Hov, Tore kov
och Rebbelberga 1874, men d e t sisLnämnda
lades n ed redan 1896. Ett: postkontor i Grevie inrättades först år 1885. Parallellt m ed
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Halmstads pos(kon tor - .
M. T.
Tie,·by poststntion (Genavads . bro) ·· ·•···· M. T .
Tjorby gästgifvaregi.rd ... ·· ·· ·········· ·· .. ·•·· ·· M. T.
Laholms pos(exped i tion .
.M. T.
Östra Karups poststation (gä,tgifvareg.) M. T.
Hjernat-ps posts ta lian cirargretetorp, ggd.) M. T.
Engelholms postkontor .. ..... .... .
S. M.
.,

/ l ,6
0,5

l,2
l,1
l ,3

- -

20,,

0.Th. F. L.
0. Th. F. L.

O.Th. F.L.
0. Tb . F. L.

s.
s.
s.
s.

0. Th. F.L. s.
0. Th. F. L. s.
T. 0. Th. F. L.

Vin.Urn (december-mani): diligens aUa
dagar i veckan.
8ommarn (april-nore1nber): vanlig po,t
alla. dagar i veckan.

postverkets diligenslinjer, som gick mellan
gästgiverierna, fanns också kronopost.en,
som befordrade förs;,indclser mellan exempelvis hefall ningshavare, landsfiskaler, militärer och präster. Dessa tjänster utfördes
framför allt av så kallade postbön<ler, men
också av soldater befordrade militär post. I
krigstider fanns det också kurirpost, SOlll befordrade viktiga försändelser "genom dag
och natt''. Från och med år 1874 övertog
postverket all befonlt-an aY kronopost.

Järnvägen
J ärnvägen skulle komma att revo lutionera
samfarclseln, van liga m~inniskor kunde far-

das till andra delar av Skåne och tnnga varor
transporteras långa sträckor på eu behändigt
sätt. Den första skånska j~irnvägssträc kan
mellan Lund och 1v1almö invigdes 1856 och
ingick i södra stambanan med staten som
huvudman. Staten skulle nämlige n bekosta
anläggandet a\' vissa huvudlinjer, medan Ö\'rigajärnvägs linjer kunde anläggas genom
privat finansiering. Västkustbanan, sorn kom
att ringla som en orm genom Bjärehalvön,
\'ar en priva t angelägenhet, men mecl kommunalt stöd. Grcvie gav ett b idrag på 30 000
kronor och Båstad lika m ycket och upplä t
dessnt.orn jord i utbyte mo t aktier. Barkå kra
och Förslö\' satsade vardera 25 000 kronor
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med förbehållel altj ärnvägen skulle dras
genom Sinarpsdalen. Tv,; olika alternativ till
sträckning hade nämligen presenterats, men
det blev det så kallade Sinarps-alternativet
som segrade, vilket innebar attjärnvägen
drogs från Angelholm, via Vejby, Bösk e,
Båstad , Skummeslöv och Mellby till Laholm
och I Ialmstad. När Skåne-Hallands järnväg
skulle byggas tillsattes ett storL antal arbetslag, då man avsåg att ha banan färdigbyggd
inom en fyraårs periocl.'5 ''
D e rallarlag som fi ck sig tilldelade terrängen mellan Grevie och B:1stacl erhöll de
besvärligaste avsnitten. Man tvingades att
bitvis spränga sig fram genom berg och köra
massor av sten till utfyllnad av järnvägsbankarna. För att ge de kommande banvakterna
en m~jlighet att hålla sig med en ko, räcktes
en d el slänter med god magord, så att det
skulle kunna växa rikligt med gräs till bete.
Det är rimligt att tro att tillbuden var många
och olyckorna flera; sålunda inträffade en
o lyc ka i arbete ts slutskede elen fj~irde juni
1885 med tragisk u tgång. En rallare från
Ryssby hade lyckats alt skaffa sig en fästmö
bland ortens flickor. På väg till henne ramlade han av en järnvägsvagn, blev överkörd
och avled.~5 ''
Järnvägen invigdes den nionde maj 1885,
och tre månader senare startade trafiken på
hela sträckan från A.ngelholm via Båstad till
Halmstad.
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Havet- e1

I hembygdsboken Angelholmfrån A till 0
berättas om orsaken till att byn VC::jbyslätt
expander ade unde r 1800-Lalets senare del.
Samhället anlades med anledn ing avjärnYägcn mellan Helsingborg och Halmstad , på
en b it av u tmarken till Vejbygård en. Stationen och det samtidigt in rättade postkontore t
fick först nam net Barkåkra, m e n det ändrades år 1922 till Vejbyslätt. T ill stationen leclcle
en smalspårigjärn väg från Ängeltofta, på
vilken man fram till 1934 fraktade sockerb e tor med hjälp av hästdragna vagnar. Väster
om jiirnvägen viixte samhället upp, redan år
1873 fanns en smedja och 1896 byggdes en
skola. J bö1jan och 1niuen av l 900-talet hade
Vejbyslä tt sin blomstringstid, två speceriaffäre r öppnades och 1908 tillkom en trävarufirma, som fo rt.fa rande finns kvar. I byn
fanns två bagerier, flera kafeer, skräddare
och en skomakare. Barkåkra Sparban k hade
en filial i byn och där fanns ocks:1 en fis kaffär, äggcentral, cykelve rkstad, åkeri och
stenhuggeri. År 1914 byggdes e u folke ts hus,
där man b land a n nat ordnad e välbesökta
danstillställningar och det fanns också en
biograf. Men tågtrafiken kom att m inska och
är 1968 revs stationen . Den omtyckta filmen
"Bokhandlaren som slutade bada" är inspela<l i byn.
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Havet utanför den långa Bjäre-kusten h ar
alltid varit e n värd efull resurs, sorn Bjåreborna har utnyttjat sedan urminnes tider.
För hundrafemtio år sedan var endast en
liten del av Bjärc:jorden uppodlad och avkastningen förh~tllandevis låg, varför befolkninge n till stor del var beroende av att livnära sig
på vad havet kunde erbjuda, nämligen fiske,
sjöfart och skeppsbyggeri . Fisket i fljäre-bygden har gamla anor, men det första vittnesbördet om at.t fis ke bedrivits i lljäre härrör
sig från Västersjön. Enligt arkeologerna förekorn här stenäldersbosättningar redan under
elen så kallade Maglemossekulturen för omkring 10 000 år sedan. \/ästersjöns boplaLser
hade valts så att de låg på sandiga terrasser
invid grunda vikar, och boplatsernas läge
indikerar att ett säsongsbundet fiske troligen
har förekommit, men elen huvudsakliga sysselsät.tn inge n tycks ha var it jakt. Faktorer
som miijön, boplatslägena, redskapssammansätmingen, dmaterialsituationen och tyndlokalernas karaktär ger en entyd ig bild av ett
viilorganiserat fiskar- och jägarsamhälle, där
Västersjön utgjort ett centralområde."''7
Oberoende av om man fiskade i sötvatten
eller i havet måste man ha hafl tillgång till
en båt. Den enda båttyp som är känd från
sten- och bronsåldern är st.ockbåte n , so m
tillverkades av en träds tan1 genom att stammen nrholkacles på olika siitt framför allt
med flin tyxa och m<':jsel av flinta eller be n. 1:,8
En sådan, Hästan oskadad, stockbåt. har hittats i en mosse intill Lönnhässle. Vid Stenså n
har det. funnits en tidig stenåldcrsbosäuning
och p{t elt par ställen har man funnit m~ingder av flintskärvor, men också bearbetad
flinta. Platsen var säkert vald med omsorg
eftersom hiir fanns tillgång till färskvatten,
fisk och \'ille bdtd. l samban_cl med kalkhryrning mellan Stensån och Orebäckcn fann
man också en forntida båt i form av en urholkad ekstock, som a n tagligen anv~ints vid
fiske i ån och i havet diir u tanför.
Fiske med rev och krok av ben var troligen
inte ovanligt. i både söt- och saltvatten. Ett
annat fiskeredskap var n~järden, som flätad es
av tunna vidjor eller rötter, vilka b a nds sam-

man av bast. Ett fynd av fiskmjärcle har gjorts
i.Jonstorp. Den var gjord av bjö rkvi(~jor och
innehöll ben av torsk och har således använL5
vid fiske i Skälderviken. Inga motsvarande
fynd finns från Bjäre-sidan av Skälclerviken,
men det är högst troligt a tt moLwarande fiske
o ckså bedrevs av forn tida Bjäre-bor. Säkert
använde man sig också av harpuner och lj uster tillverkade av ben vid fiske på grunt vatten, me n kanske framför allt vid säljakt i
Skåldervi ken.

Det medeltida sillfisket
Redan på m edeltide n bedrevs det sillfiske
ute i Kattegatt. Under senare delen av 1100talet påbö1jacles ett inte nsivt fiske efter sill i
Ka ttegatt tack vare att sillen gick till vid kusLerna runt Hallands Väderö och lljärehalvö n .
Den stora tillströmningen av sill på 1200-talet
gay upphov till e n livlig handel mellan Sveri ge, Dan m ark, Tyskland och England, och
det p åstås att fiskarnas språk var en blandning ar d anska och plattyska. Det var under
denna tid som fiskelägena i Torekov, Båstad
och Luntertun utvecklades. Vid arkeologiska
tttgrävni nga r i Luntertun har några så kalllade lerbottnar påträffaL5. 2"\' En sådan bestod
aY en några decimeter djup grop i marken ,
som klåtts med lera. Lerbottnarna hade med
be redning av fisk, framför allt sill, att göra. I
gropen kastade man ner fiskren s och ibland
hela fiskar. Når det organ iska materialet löstes upp bildades fiskolja, so m skummades av
och användes i tranlampor. Eftersom det på
1300-talet korn nya metoder för utvinning av
fiskoija måste lerbottnarna ha anlagts tidigare, och trolige n har det bedrivits fiske i
trakten redan på 1200-talet eller tidigare. Vid
Luntertun fiskades även lax i Rönn eå, en
laxgård omtalas i ett dokument från år 1303.
I fiskeläget Luntertun byggdes ett en kelt
fiskarkapell, kanske redan i mitten av 1200talet.
På 1300-talet passerades Öresund av en
fransman, och i en rapport beräuar han om
hur det omfattande sillfisket gick Lill. 2tw Enligt fransmannen skulle i runda tal 300 000
miinniskor försedda med 40 000 båtar och
?iOO skepp ha d eltagit i fisket. Den stora an165
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'J'orekovs hm11n. !förgrunden lorhsiii/lni111;arjiir niiten . l\ lw rt frå n bö1jt111 av 1900-/al,,/. (Kousljiidagel Kiiman.
Helsingborg. I

ho pning e11av fiske bå tar i Öresu nd be rodde
på att fiske llottorna i de tyska städerna Hamlrnrg, Lub<ck, Ro stock och Stralsund hade
få tt Lillstå11d all bedriYa fiske i dessa Ya tten ,
eftersom sillen försvunnit från Rugens stränder. Sillsti1ume n samlades u tmed en tio m il
lå ng sträcka längs Skåne-kuste n , o ch stimm en stod s,t Låll att man kunde ösa upp sillen
i bå tarna. Trots d e nna öve rdrift av fis kets
omfång m~\.stc sillfisket ha varit mycket omfauancle och haft stor betydelse för fiskarbefolkningen så,·äl på Bj~irehah·ön som i ö,Tiga
Skåne. Det in komsLb ringande sillfis ket gjord e Båstad Lill ett rikt och blo mstrande samhälle. Detta lukrativa sillfiske pågick i n~islan
fyrah undra år, dock i mindre o mfatLning und e r cle s<:'n a re århundrade na . O rsake n Yar
att sillens Yandringar in mot kusten flyttade
no rrut och d e riktigt stora sillföre komsterna
kri ng BFin ·-kusten upphörde.~fi,
0

Husbehovsfisket
De kustnära bö nde rna på Bjä re Yar im e bara
jordbrukare utan också fiskare. På strändernas allmänningar byggdes enkla hamnar och
d är uppförd es o ckså fiskebo da r. Fö!jaktligen
fa nns clet en hel r(icka fiskelägen och båtplatser utm ed kus ten frå n Skepparkro ke n till
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Bås tad. De byar som l~1g inå t land o ch som
inte had e tillgång till en stra ndallmännin g
fi ck e nligt gammal sedvaner~it l till träd e till
e n sLranclremsa från vilken d e kunde bedriYa
fiske. Bönderna i byn Finnsb o hade till exem pel en fokeplats vid J\ falens hal'sbad, och
bö11d erna i Halla,·ara hade båtar ,·id Hä ttan
på norra kusten. Bjäre Jläradsj o rdrcvningskomrnission konsta Lerar år 1670, att liske t,
och foin1st d å sillfiske t, spelade e n Yiklig roll
fö r fiskarbefolk ningen i Torekov, som hade
fis kf' t som h uvuclnäriug.~';~Me n äve n böndern a i hä rad e t, speciellt d e so m bo dd e i
närhe ten av d en långa kusten , hade fisket
som binäring. Kommissionen anser att större cl<:"len a\' bondehefolkn ingen borde kunna
få en ,iss u tkomst a,· fisket. m edan bö nderna
hävd ar att ek: inte hade råd att skaffa vare sig
bå tar eller fis keredskap, och att d e inte hade
tid att ägna sig åt fiske . Fisket hade en ,·iss
betydelse också i Båstad, m en häradets SLÖrsta fiskeläge ,·ar Torekov. Kommissione n konstaterar a tt förut5ättn ingarna för att bedriva
jordbruk i To rekov var dåliga, d å marken var
flack o ch till s tor d el besto d ay vit sand. T
p ro toko lle t stå r d et vidare alt "Tore kow är
ett fiskebge lw ar d e r hor allehanda slags
fiskare , af 11\'ilka en de l hafra ingen an nan
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näring än bara ~jön, en del hrnka clerförHLom afwel i rn arc ken". Samhället bestod år
1670 av trettiosex hush[lll, varav tjugo enbart
levde på sjöfart och fiske, medan sexton bedrevjordbruk med fiske som binäring.
Utöver sillfisket spelade laxfiskel i Rönneå
och Arrarpsån en beLydande roll. För detta
betalade stade n Ängelholm ett så kallat landgille till hospitalet i La ndskrona, men man
klagade över att de tta landgille var betydligt
större än de stadsskatter, som pålades andra
städer av ungefär samma storlek. Dessutom
bedrevs en betydande pärlfiske i en ä ,~cl Ranarp.
I en beskrivn ing över KrisLianstads län år
J 762 sägs del om J3ark.°1kra och Förslövs socknar, att i saltsjön finns det fisk men att ingen
eller få bedrive r fiske." 6 '1 För Grevie saknas
uppgifter och om Västra Ka rup konstateras
det. att "Salt,iön stöter här intill men gifver
icke så mycken fisk sorn uti Houf sochn".
Från Torekov och Hov rapporteras au. havet
var fiskrikt i synnerhet p å ''hurnmor och taskekräftor" och Yicl Hallands Vädcrö a tt säljakten var god. En havsvik vid Båstad, kallad
Charton Bästa wik, var "fisk rik av alla slag
och sill mest ma rsvin".
Att den kustnära bondebefolkningen föredrog atr bedriva fiske i Kattegatt framgår av
en rapport från å r 1830. "En stor del av allmogen vid Bjäre-kusten idkar fiske uti Kattegau, men deua näringsfång har tid efter
annan så avlupit, att de tsamma förledet år
knappast \'ar tillräckligt för ortens behov."
Förutom höstfisket efter sill fångade man
under andra årstider torsk, koija, hälleflun dra och annan flatfisk samt hummer.~!il Under
andra hälften av 1800-talet bö1jade fisket au
gå tillbaka.
11878 års Skånes kalender finns fo!jande
uppgifter om fisket på Bjärehalvön . Thäradet
finns ft>rn fiskt'lägen. förutom R:1stad. "Ocr
fiskas i synnerhet sill (kullasill), hvilke n dock
till föijd af fiskarenas oförst:md och snikenhet bö1jat blifva oroande sällsynt." Fiskeredskapen ägdes ofta av andra än fiskarna ~jälva,
"hvilka då begagna dem till hälftenbruk, det
vill säga arrendera dem mot en afgäld af
halfva fångsten'' . I fiskeläge t Magnarp, Bark-

åkra socken, bodde nio fiskare. För fisket
användes två båtar, taxerade till 3:"J0 kr, fiskeredskapen till 392 kr, försåld fisk Lill 350 kr.
I fiske läget Vej by bodde 16 fiskare. För fiske t
a n vändes tre bMar, taxerade till 750 kr, fiskeredskapen till 475 kr och ele n sålda fiske n till
1000 kr. Vid Luntertun fanns ett betydande
laxfiske i Rönneå. I Ram rnsjö fiskcläge i Västra Kamps socken bodde 12 fiskare. Dessutom
idkades fiske av 33 bönde r och torpa re tillhörande närgränsande byar och socknar. För
tisket användes tio båtar, taxerade till 5.350
kr, fiskeredskap till 12.975 kr, och den försålda fisken värderades till 6 .200 kr. Kung
Magnus Eriksson skall ha utfärdat elt skyddsbrev för fisket i Torekov den artonde maj
1344. År 1877 bodde här 41 fis kare och fiske
idkades också av 34 bönder och torpa re från
närgränsande om råden. I Torekov a n vändes
24 bå tar för fiske , son1 tillsamma ns taxerades
till 10 .050 kronor, värdet av fis keredskapen
till 16.676 kr och den sålda fisken till 7.905
kr.
Under 1800-talet var fiskebåtarna små,
upp till tio ton, och utrustade med åror och
segel. Då d e t rådde stiltje fick besättn ingen
på tio till tolv man ro båten. I böijan av 1900takt för~inclracles fiskarnas förutsättningar.
Då korn större mo tordrivna båt.typer på omkring ~juttio ton försedda m ed vinschar, och
man bö1jade använda ett helt nytt fiskeredskap, nämlige n Lrålen, som gav sä krare fångster. Fisket, sorn binäring, fö rlorade sin bctydelse.1';"

Att vara fiskare i gången tid
Två hembygdsskilclrare, n ämlige11 E. Söderman och B. .Jorlen, har ut.förligt berättat hur
fisket bedrevs på a rtonhundratale t. Följande
sammanfattning grundar sig p å deras skildringar.
1 angnsri m ån ad h flljade förberedelsearbete t för höstens fiske. Fiskebåtarna drogs
upp på land för att ses över, de gamla redskapen skull e lagas och nya garn knytas och
förses med stensänken, så att all utrustning
var i fullgott skick då sillfiske t skulle börja.
När tiden för fisket var inne blev det liv o ch
rörelse i fiskdägena, och de d iuills stängda
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fiskebodarna öppnades av respektive ägare.
vädrades och städades. Ka rakt~iris tiskt för
Torekov var att man inte hade några fiskebodar. I stället användes kistor där redskapen
och tillbehören förvarades, bland annat sänkena till sillnäten. Näten hängdes upp för en
sista översyn och lades sedan i båten. Besättningen klädde sig i oljekläder, sydväst och
sjöstövlar, och sedan mat\·äskorna med färdkost.en sLUvat5 ombord, var männen b e redda
att bege sig ut till havs för att i Kattegatt försöka finna de sillstim som sökt: sig in mot
kusten. Om ingen segelvind fanns måste besättningen gripa till årorna och ro den tunga
båten. Efter långväga fiskefärcler, inte sällan
ända upp mot Särdal, Stensjö och Falkenberg vid halländska kusten, kom man hem
först sent på kvällen nästföljande dag. Men
om man inte begav sig så långt iväg, lämnade
man hemmahamnen först på eftermiddage n
eller kvällen för att lägga ut n~iten, som man
seclan bärgade tidigt nästföljande morgon.
Båtarna kunde vara fullastade av silverglänsande sill, och då blev d e t liv och rörelse vid
hamnen, lvktorna tändes i fiskebodarna och
fiskarna mottogs av de vänt.ande kYinnorna .
Del var nämligen deras jobb att rensa näten
från sill, lasta fångsten på kärror och forsla
elen upp till fiske bodarna. De t var också kvinnornas jobb att torka, laga och "stena" näten
till nästkommande dag. Det kunde ibland
inträffa au arbetet med den rika sillfångsten
pågick under en stor dela\· natten. Under

Skonarm Hof1pet, som b)'ggdPs vid I11gelsto1jls strand,
Jö,-dfs av ka/1/menll/ L. Jönsson och A . Nilsson .frr111
lngelst01ps slmnd i Hovs sockm. (FJtfr I la//,,,: )
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tiden samlades en mängd männ iskor från
angränsande byar och silluppköpare i fiskeläget. När få ngsten var vidgjorcl, bö1:jade en
livlig handel m e llan fiskuppköparna och
fiskarbefolkningen. Ibland kom sillaköparna
lfogväga ifrån, ända bortifrån Göinge, och
n~ir priset var uppgjort såg man sillaköparna
försvinna med sina fulllas tade vagnar för att
avyttra den efterfrågade varan i angränsande
socknar. Den fisk, son1 inte användes genast
eller såldes till uppköpare lufttorkades. Spättor, fhmdror och vi tling rensades och fläktes
upp, varefter de h ängdes upp pä stänger eller
torksnören .

Skeppsbyggeri
Sjöfart och skeppsbyggeri har väl inte varit
av lika ansenliga dimensioner i Bjäre som i
Kullabygden och vid Bohuskusten . .Ä.sen om
något större skeppsbyggeri inte tycks ha förekommit på Bjärehalvön, så byggde man dock
fartyg på å tskilliga ställen ute vid kusten exempehis vid Båstad, lngelst:orp , Rammsjö,
Crytehamn och Skepparkroken. De far tygstyper som användes i Bjäre-sjöfarten var enmastade lastskut.or och slupar, galeaser och
skonerter samt briggar. 2 " 6
l Bjäre-bygclen bygg·de man sedan gammalt själv sina båtar, och elen traditionen
fort:sane, trots ökad storlek på båtarna. Bjäres hem bygelsforskare har berättat hur det
gick till när man med enkla redskap byggde
fartvg ute vid kusten. Från åsen kom hästskjursarna med ektimmcr ner t.ill elen enkla
stapelbädden vid kusten. Men det blev allt
svårare au skaffa lämpligt ektimmer till båtbygge. I en rapport från bö1jan av 1800-talet
meddelas att "svårigheten au anskaffa ektimmer, som nu måste hämtas långt borta, är en
hämsko på d enna näringsgren". Bygget kan
bö1:ja. Man såga1~ hyvlar, hamrar, kokar tjära
och beck. B)rg;dens kvinnor h~i r m,1t till ~keppsbyggarna och man sjunger käcka sjömans\isor. ~är skeppsdäcket var färdigtimrat träddes dansen på cl~icket. Så kommer dagen för
sjösättningen. Sakta rullar farty get på stockarna ut i have1.. 2n7
Ett båt\'arv låg väster om hamnområdet: i
Båstad, och det var ganska stora fartyg som
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byggdes här. År 1757 sjösattes ett fartyg på
h ela sextio läster, vilket tydligen var en skonare. Ett sådant fartyg anviincles ofta för utrikesfa rt. Det hade sex mans besättning och
omräknat till våra mätt var lastförmågan
lrnndraferntio ton. 1782 byggdes en galeas,
Christina :vraria, på treuiofyra läster. Beställare och ~igare var cl<:' kända Båstads-köpmänn en Jurgen Agardh och AJ Ollman samt
skepparen S. Kock frä n Hov. A.r 1829 var två
fartyg under byggn ad i Båstad , b eställda a,·
komrne rseråclet ~1föller, som ägd<=' Skottorp
och Dömestorps gods. 2';~ Han hade därför
behov av spannmålstransporter. Varvet i Båstad ,·ar inte e nsamt i trakten. En duktig konkurrent hade man på nära h{lll, nämligen i
Hov, nännare bestämt på lngelstorps strand
nära hamnen i Norrebro. Undt-r slutet av
1820-talet påhö1jades skeppsbyggeri vid Ingelstorps strand av ortsbefolkningen och Torekovs-hor.2';9 Det var inga större skepp som
byggdes utan j akter, galeaser och skonare,
som skeppare från orten seglade med i Öste rsjö-fart o ch möjlige n till England. Hur båtbyggeriet gick till finns skildrat i boken om
byarna Ängalag och Kärragårcl. "Diir fanns
en stapelhädci besden de av tv,'t rade r med
stora sLenar mellan vilket fartygen byggdes.
På stenarna lades pla nk på vilka timmermänne n under ledning av skeppsbyggmästarcn
kunde stå när de satte upp spanten och hräclerna. Bräclerna lades i avlånga träg med
kokancte vatten så att de kund e höjas och
nitas fast i spanten. När skrovet var färdigt
drog rnan ut skeppet på rullar med block
och talja fastade i e n ringsten, som l{1g e n hit
ut i vattnet". Sedan b~tte n var aj ösatt mål ade
man skrovet och riggade det. Senare under
1900-talct hhggs ut0änta segelskutor upp ,·id

d enna plats och d e t gamla skeppstimret auktione rades bort.
Fartygsbygganclet upphörde vid mitten a,·
1800-talet; anledninge n var n ;irmast att små
fartyg blev m indre lönande ekonomiskt. Fartygen byggdes allt större, och då blev det också nöclv;indigt. att vaiTcn fick större resurser.

Hamnar, sheppsfart och sjökaptener
Sjöfarten på Bjärehalvön har ga mla anor,
från vikingarnas ii,·cntyrliga fi:irder, bondeseglarnas hanclclslärcler under m edel t.iclf'n
och sjöfartens guldålder under elen försra
hä lfte n av 1800-taler. Under m edeltid e n utfördes m[mga frakter av kus thön der, som
skeppade b ygdens produkter till arnärnare i
städerna, cif'n s:1 J.::allade b oncleseglatione11.
Under 1600-tale ts första del fanns det 23:J
segelskutor i Bjäre. De Yar för det mesta små
skutor p å en halv till fyra läster, det vill säga
med en lastförmåga från ett till tio ton. Seclau gammal t hade man lidiga ~jöJörbinclel-

Tabell 44. Antalet fartyg, som medförde andra varor
än ved, från hamnarna i nordvä~tra Skåne till Malmö.
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Tabell 43. Mängden lass ved fraktad till Malmö från hamnarna på Bjärehalvön. Statistik pä antalet lass ved som anlöpt Malmö hamn sakna~ vissa år, exempelvis 1670 och hela 1680-talet.
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ser med hamnar på Själland, dit skutskcppare seglade från Biire-kusten med fisk och
skogsprodukter, som ved, tjära och timmer.
De mest hety<lande hamnarna var Båstad och
Gryteharnn, m en skeppsfart beclrevs också
från Skepparkroken, Torekov och KartvikY"
Efter freden i Roskilde år I 658, då bland
annat Skåne blev svenskt, följde en orolig tid.
Krig, här:iningar, m issväxt och sjukdomar
inneba r också en viss minskning av Bjäresjöfartcn, och dessutom förbjöds all h a ndel
m ed Danmark. Men ele n jord brukande befolkningen fonsaue au göra e n elle r ett par
sjöresor per å r, vilket var va nligt under elen
danska tiden. De medförde ved och lanthruksprod ukte r till i första h and Ma hnö. Även
efte r det att Sk{me blivit svenskt \isar tulljournalerna att en sw r mängct ved fra ktades från

Tabell 45. Antal båtar, som fanns i Bjäre år 171 l.
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Bjäre-hamn arna till Malmö. Nästan 50 procent av all vecl fraktades på skutor fdn Grytehamn, 28 och 18 procen L från Båstad respe ktive To re kov, med an antalet vedskutor frä n
Skepparkroken var förhålland evis litet.. Veden
var en tullpliktig vara, varför 1nyndighe te rna
ko ntrollerade in- och u tförsel. Samtidigt var
all handel m ed andra varor förbjude n, o ch
ville skutskepparua avyttra andra varor fic k
de sälja dem utan att myndigh e te rn a fi ck
kä nnerlo m clärom. 2; 1
Det är dock inte troligt a tt d e tta förbud
hölls, då d et i journalerna r~itt ofta före kommer anteckninga r om att skepparna förde
med sig diverse livsrncclcl och vävn ad e r. Man
få r förmoda att dessa varor såldes p riva t i
n åg·ot hem , till n ågon uppköp are elle r på
markn ader i Malmö. Ett antal varor fra ktades
således till Malmö frän Bjäre-bygclen , framför allt var det fisk, smör och iigg, m e n också
a ndra produkte r. Skepparna fick betala a vgifler för de varo1· som de förde med sig till
Malmö och också för varor so m d e fö r de
med sig hem igen. Tillba ka till Bjäre fraktacles sp a nnmål främst råg, lin, mal t och salt.
Ar 1711 gjorde .\1agnus Sten b ock ett upprop a n gående Skåne s tillgån gar på b{1ta r,
m ;:i nskap och lastutryrnmen. rn Frå n Bjäre
uppgavs följande siffror: Samman lagt fanns
det i Bjä re-socknarna 88 b å tar med en besätt-

I Magw uj1Jr11111s 1'11 sh)'ddad luww förfm ktfa rt,
vi/hel .1/wj)(/deförmögmhete1; som bla nd an1wl tog
sig 11/hyc/1 i byggandet av

prUwstade ski!ppargänhn;
(Foto: G. lfrinh, A 11gp/ho/m. )
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ning på 412 man. Förmodligen anviincles
''roddbåtarna" för kus tnära fiske och årrninstorn: en del av "segelbåtarna" för fraktfart.
Uuder miuen av 1700-talct ökade skeppsfarten i omfattning och skuton1a äg<les till
stor <lel av bondeskeppare från främst Hovs
och Viistra KartLps socknar. Mot slutet av århundradet fanns det enligt mantalsläng<lerna ett femtiotal skeppare i <le f\Ta nordliga
Bjiire-socknarna. I en lanc!shövdingsämbetsrappon från bötjan av artonhundratalet läser
man: "~järe härad. vars jordbruk är det magraste och minst lönande i hela Skå ne, är lik,·äl folkrikt. För folkets bärgning är jordbruket vida otillräckligt . _. och skeppsfarten är
i ansee nde till ortens belägenhet elen enda
lämpliga''. I en beskrivning a,· ~järe h~ira<l år
1817 meddelas om l3arkåkra socken att "wid
Magnarp och Skeppark1oken klllrna 6 a 8
fots djupgående fartyg tillöpa till 50 a 100
alnars afståncl från landet på öfvriga ställen
är mera långgnmclt. För å boarna i byarna
We_jby och Magnarp sallll Skepparkroken är

sjöfarten och fiskerierna lika betydande 11~iringsH111g som åkerbruket".m
Sjöfarten hade ända sedan medel tiden
haft stor betydelse i Barkåkra socken_ Sedan
Luntcnun lagts ner fonsatte en del sjötrafik
till den gamla hamnen vid åmynningen, men
efter hand blev Skepparkroken en bet.ydaudc
sjöfanshamn. Skepparkroke n var längt" 13arkåkras viktigaste mförselhamn, under 1600Lalet var ved, fra mfö r allt till Köpenhamn, en
viktig exportvara och under 1700-talet skeppades ylle- och linncvaror ut. Skepparkroken
ti llhörde Engeltofta och var godsets lastageplats, och under Stjernswärds tid skeppades
h~irifrån säd ochjärnploga1:Jorclen omkring
Kroken, so!ll hamnen också kallades, hörde
efter e nskiftet. till farmen Skepparkroken
och omfattade 1 / Hi rnantaL Ar 1810 var elen
uppdelad på Lreuon torplägenhete r och i
byn fanns flera gatehus. I Skepparkroken
b edrevs under en period i början av 1800t.alet iive n skeppsbygge. I byn fanns tv[1 tnlluppsyningsmän och kustroddare samt många
171

F(lr/_111;,'I D11jiirl11 har lagt till tiid Engelholms haj. (1~vkorl ji-r111 slutl'I 1w 1800-talrl.)

skeppargårdar. Hult~ lid har namn cflcr hamnka pten Per Hult, \ilken 1md1?r första hälften
a\' artonhundratalet iigde t\·å gårdar \id !idens
fot. Vid rniuen av artonhundratalet gick
Skepparkrnken tillbaka och sjöfarten upphörde nämm helt. A.nleclningen \'ar, all Bark{1kra socken hade byggt en ny hamn, Engelho lms hamn. Under 1840-talet hö1:jade man
undersöka möjligheten att anlägga en hamn
Yid rny1Jningen av Rönn eå. Tanken \'ar att
elen skulle dri\'as som ett akLieholag och finansieras av hamuavgifter. ~vlan räknade
mL·cl au hamnen skulle kunna fungera som
en omlastningshamn för fr~imstjordbruksproclukter, som Lransporteracles p{t prt1mar
på ån. Först år 18:'S3 korn hamn bygget igång
sedan eu lån hade beviljats a\' riksdagen år
1850-5 1. Pirannarna byggdes 1854-56, då
någoL kortare än dagens. Hamnen invigdes
år 1856 och ble\' en stor framgång under de
första decennierna. Etl sLorL antal fartyg anlöpte hamnen med kol, tegel, kolonialvaror
och lastade spannmål och ved. L'nder 1880talet skedde dock en avmatllling och trafiken
minskade. Anledningen till detta rnr flera.
Hamnen blc\· hitt igensandad vid stormar,
och då hamnavgifterna minskade försummaeks rnudclringsarbete t på grund av kapital172

brist. Dessutom fick fraktfarten på Engelhobns hamn konkurrens frånjärnYägen. Ar
1897 gick bolaget i konkurs och hamnen
lades ner.~71
Magnarp grunclacle sin existens på fiske
och bondcscglation. Här fanns en skyddad
hamn för en fraktfart, som skapade fonnögenbetcr, Yilka bland annaL Log sig uttryck i påkostade skeppargå rd ar.~--, Vejbystrand var
fiskeh y och hemort for segclskutor under
1800-talet. Vidare noterades i 1817 års beskrivning att "\Vid Grytehamn ... äfven större fartyg kunna ligga med s~ike rh eL. Vinterliggande fartyg finnes ej i denna hamn''. Det
gamla Grydehamn låg ungefär mitt på Stora
Hults strand i lä a\· eu. re\', Cryde rcv, och \'ar
på sin tid en av de största import- och exporth amnarna. Det \'ar ingen stor hamn, m en
små skulor kun de lägga till, medan stön·e
fartyg måste ankra på redden . Där fanns ett
lagerskj ul, ett timmernpplag och förmodligen ocks:1 L'tt skeppsbyggeri. En strandfogde hade till uppgift att övervaka sjöfarten
och ta upp de a\'gifter som skepparna skulle
hetaL1. "I Rammsjö ocb Mäsinge fiskclägen
kunna 7 fots fartyg p{t 100 famnars afstånd
nalkas st.randen. Sjöfart är lika allmänt näringsfång som åkerhrnke t. 6 ~1 7 fo ts fartyg
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kunna ingå i Tore kow h a mn. Där b lotl NW
,·inclar iiro farliga." Fartygen Najaden, H alla nd och Ellida, som 1rafike rad e lin je n Göceborg- Li.iheck, anlöpte h a mnen i Toreko,·
tre gå n ge r i veckan. H avskusten vid Båstad
var 1:111ggn111cl och n ågo 1 stenig. Mella n
Båstad och Lilla R:1stad kun d e inga stö rre
fa rtyg kom ma n~irmare strande11 ~in på trehundra famna rs rij up , lossning måste ske
ge nom båtar. • ågon ege ntlig hamn fanns
inte 11tan man b yggd e bryggo r, ,·,111ligen av
trä, rakt ut från strande n o ch så ![111gt ut, att
lastning oc h lossni n g kun de ske. Båstad ,·ar
tullha mn, och av e n välbeYarad tulljo1trn al
fi·ån 1653 fra mgår det. a tt man h a ndlade
me d Köpenhamn och m e <l rys ka h a m na r,
och att bland annat råg, malt o ch mjöl importerades. I B{1stad anlades i början a,· 1860talet till en kostnad a,· 50.000 ri ksd alei- e n ny
h a mn, clär fartyg niccl sex fo ts djupgåe nde
kunde lägga till. För Båstads vidkommande
redm·isades å r 1860 fyra fanyg i inrikes sjöfart med sam manlagt 76 lä~ter, m ed förutom
skepparna nio mans besättuing. I utrikes sjöfan an lö p te fe lll fartyg m ed 30 l läster, fem
skeppare och 32 besättningsmän. År 1865
o mtalas t\'t1 m indre jakt.e r i sjöfart mella n
Göteb org och B{, ·tad. 271•
Underåren 1871 till 1876 finns en tulljournal b evarad, och enligt d enna fraktade man
spannmål, huda r och skinn samt andra ,·aror
till Göte b o rg och i 1~erur förde m an m ed sig
framför a llt möbler till Båstads m öbelhan dla re Krusc. Andra \"aror som lossades i Båstads
hamn \"ar zinkpl~lt till kyrkans tak, man ufaktllrer, livsmedel och "en mycke nh e t starka
drycke r ··. Till farghanrllare H.P. Pom m er i
Båstad kom sändnin gar a,· dyrbara fä rgämne n som indigo och coche11ille.t 7 ;
Unckr segel~jöfanens tid \"ar h avet manför Bj äre-kusten och H alland s Väclerö ett
svå rtrafik e rat farvatten med sina klippo r,
skär och u n de rrnttensrev. '.\.1ånga m~inniskoli v har spi llts i storm , dimma o c h n a ttli g 1
mörke r. .\1ångomskriven .:ir den s\"ånt storm
i maj 1882, d å en rad skeppsbrott inträffade
utanför Tore ko,· och V~iderön, e tt flertal fa rtyg blev vrak och den hårda sjön blev mångas sista viloplats.~7" 'l\•å år cl~irefter, 1884, blev

fyre n ute p å Hallands Väclerö färdig. ÅJ: 1887
byggde m an en ån gmistsire n , och 19 1:"i tillko m en knallsignalapparat som användes ,·id
climm a Y'' Under d e t\·å första å rtiondena a,·
1800-talet fan n s många sjöka pte n sshikrer
upptagna i mantalslä ngderna. De t fan n s 21
sjökaptener i H ov, 33 i Tore km·, 22 i Västra
Karup o ch l!l i Båstad . Åtminston e i Ho,·s
och Västra Ka rup s socknar var det n111lig La tt
kap Lenerna oc h srynn än n e n också \'ar lantbrukare , och i m å nga fall ägde d e Lraktens
största gårclar.~8 " Man seglad e p å sommarha h·årer., och inför höst~tormarna lades fartyge n upp fö r ,·inte rn. I en d el fall ägde ~jökapte n e n ajäh- fanyge t, m en för de t mesta
,·ar ägarn a många och Yar och en a,· dem
~igde en elle r flera d ela r i fartyget, kallade
partsred c r ie r. En dag på n yå re t ka llades
d elägarna till "räkn egille" i skepparen s hem;
förutom alt en god måltid a\"åts, så sk ull e
segclårels r~ike nskape r gås ge nom oc h \'instc n delas ut till pa rterna .

s:,

En vrirldsom~egling med sjölwjJten Sven
Nifrwn
H a n var föcld år 18'.19 i Rammajö, d är hans
föräld rar h a de en gård o c h ägnade sig å l
j o rdbnik. Som så m å n ga a ndra Bjä re-yn gli ngar bleY han sjöman.~81 Vid sin första sjöresa mönstrade han i Gö teborg på ett fartyg,
som \"ar d estin erat till Stockholm . Me n fö rst
skulle de till London för a tt h ämta lasL, och
efter e n stormig å terresa Ö\'e r Nordajön anlände han till Stoc kho lm . Där mön strad e
han på en galeas m ed desti nation Lissabon.
Under ständiga stormar tvingades d e l lilla
fa rtyge t att a nkra i n ärh ete n av Arendal i
·orge, där man tillbringade jule n. Sedan bar
d et lit på Nordsjön , och efter Lre veckors Yåstlig storm n:1clde m an så sm åningom Lissabon
och Opo rto. Efter diverse resor till Genua,
An 1werpen och Piteå fö!jde h;in med e tt fartyg på långre sa till A ustral ie n . Med e u trälast ombord styrdes kursen mot Kapstaden
och vidare med en vin last till Port Elisabe th,
varifrån man å ter vii nd e till London. Sedan
h an tillbringat vintern i h embygde n mön strade han på e tt fartyg d estine rat till Ornn på
Afri kas n ord ku st, vidar e t ill ö n Cagliar i i
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Medelhavet, och efte r e tt ko rt u ppehåll var
fartyge t på väg med e n kaffelast till Santos
på Brasiliens östkust. Därifrån å tervände han
till Eu ropa och Hamburg, <lit fa rtyge t anlände fö r h o ttenrevade m ä rssegel i e n rasande snöstorm. Efter ankomst till Göteborg
avb1-ö t han tills vidare sina ajöfärrler för all
avlägga ka ptensexamen i Malmö . Som styrman företog han fl era re so r i e uropeiska
farvatten , för att sedan ta hyra på en fartyg
clesti11 e rat till Singapore samt därifrån till
Batavia på ön J ava. l Batavia lastade man
socker, so m skull e fraktas till New York, dit
man anläncie i storm och snö tjocka. Med en
last skulle dä refte r ba rken Hedvig, som kom
frå n Hälsing bo rg, avgå till Bue nos Air es.
Några dagar efter att man lä mnat Ne w York
råkade fartyget ut för en fru ktansvärd orkan,

i ,·ilken kapten Hammargre n från To rekov
och tv{i hes~ittningsm än spolades över bord.
Med blicken riktad akterut fick Sven Nilsson
se kapten e n på toppen av en väldig våg, strykande med e na handen över panna n och
med ansiktet vänt mot fartyget. I nästa ögonblick var ka ptene n bo rta och syn tes inte mer.
En skräckfylld natt följde , då fartyget slungades so m e tt spån mellan de rasande vågo rna.
Kapten Sven Nilsso n övertog då befälet och
förde fanyget lycklig Li hamn för reparation.
Därefte r före to g kapten Nilsson, som b efälhava re på barken H ed vig, flera \'idsträckta
resor. På g rund av sj ukdo m m åste han så
småningo m resa hem, o ch därmed h ade en
omväxlande och ibland farof)illd sj öman nahana tagit slut.
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Bjäre och d en agrara
revolutionen
I Noniv~istskåne inleddes bondesamhällets
omvandling i slutet av 1700-talet, men den
genomfördes framför alll under 1800-talet.
Det måsle ha varit en fantastisk men samtidigl skrämmande tid för bondebefolkningen, sorn inte hara deltog i skeendet utan
spelade en avgörande roll. Konsekvenserna
av den agrara revolutionen skulle bli omfatlancle och leda till en radikal förändring av
såväl bebyggelsemönster som kulturlanclskap. Skiftenas genomförande i Bjäre härad
var förhållandevis sent jämfört med i andra
delar av Skåne. Söderslätt och Lund-Lanclskronaslätten blev tidigast skiftade och först
senare Österlen, Kristiansladsslätten och
Ängelholmsslätten. Följden av enskiftets och
laga skiftets genomförande innebar, att. byalagets betyclclse minskade, och att hågnadsskylcligheten övergick från att ha varit byns
gemensamma angelägenhet till att varje bonde fick hägna sina egna ägor. Vidare sprängdes byarna, och nästan h~ilften av Bjäre-gårdarna blev tvingade att flytta från byn ut till
sina nya ägor. I Skåne var utflyttningsskylcligheten relativt hög, framför allt i slättbygden,
- i Malmöhus län i genomsnitt 52 procent av
gårdarna och i Kristianstads !;in omkring 43
procent. 28 ~ Men sammanläggning av jordhruksrnark och delning av utmarken innebar
samtidigt, att va1je bonde själv fick bestämma
hur gården skulle skötas, och au. de driftiga
och ini tiativrika fick skörd a frukterna av
gjorda investeringar och sitt idoga slit.

Mellan åren 1815 och 1890 fördub blades
antalet bönder, behovet av uppodlad mark
blev allt större och nyodlingen, som visserligen hade p å börjats långt tidigare, tog far t.
Följden av ökande befo lkning blev också att
h emmansklyvningar blev vanliga. De gick till
och med så långt i Kristianstads län, att det
fanns hemman som bara omfattade 1/ 576
mantal och chir ägorna endast uppgick till
7 ½ kapplancl (0,2 tunnland)."~'3

Basnäringarnas förändring
De näringar som utgjorde basen fo r bonclehefolkningens försörjning på Bj ä reha lvön,
det vi ll säga framför allt växtodling och boskapsskötsel, men också viktiga b inäringar
som fiske och småskalig han del, korn atl
drastiskt förändras. En successiv omläggning
a v jordbruket på Bjäre rewltcr ade i au a vkastningen markant ökade under senare
delen av 1800-talet. Detta m~jliggjorcles tack
vare att en hel rad agrara förändringar anammades och genomfördes av bönderna. På
1850-talet introducerades två- och treskiftes
bruk, och på 1880-tale t före kom växelbruk
på så gott som all jordbruksmark. På mindre
~in 40 år hade alltså Bjäre-bönderna övergått
från cnsäcle till växelbruk med flerårig viixtfö\jcl. En radikal omläggning av växtodlingen
kunde genomföras tack vare att användningen av handelsgödsel introducerades omkring
1860, och att vattenajuka åkrar dikades. En
allt större ,\kerareal började a nvändas för
foderviixtoclling, och i och med att vallen
blev e tt markant inslag i viixtfö!jclen kunde
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foclerproduktionen öka b,'\clc kvalitativt och
kvant itativ1. Detta inn eb ar i si11 tur, atL elen
gräsproducerande ängen m inskade i betydelse o ch i stor utsträckning odlades upp.
Kya växtslag introducerades och pro\'ades:
på l 700-tale t började potatis att odlas, och
p!1 1800-tale r provades fö rutom klöYer o ch
timotej exem pelvis li n ser och Yicker. Odlingen av sockerbeta blev lönsam och tog fart
i slutet a,· 1890-talet, tack vare att kommunikationerna hade b yggts ut och betorna kunde transponeras till sockerbruket i Ängelholm.

Den teknislw utvecklingen
Under 1800-talet skedde också en omfanande lantbru ksteknis k utveckling. Bjä re-böndernas hemmatillverkade årder och pinnaharYar ersattes a\" fa})l"ikstillverkacle p logar
och harvar, vilket medförde en effektivare
jorclbcarbetning. Visserligen hade C:.G.
Stjernswärd st.artat en fabri k för tillverkning
av _j ordbruksredskap redan år 1803, m e n
sannolikt fick dessa redskap liten spridning
bland Bjäres bönder, c>ftersorn de , ·ar förhållande,·is dyra och utgjorde en betydande
investering . De t var först p å 1860-talct so m
exem p elvis den fabriksti llve rkade plogen
slog igenom på Bjärehalvön, iiven om en och
anmrn plog hack köpts tidigare. Und e r senare delen av 1800-talet: 11t,·ecklacles andra
redskap som underläLLade skörd, slåtter och
tröskning. Slåttermaskinen in troducerades
på Bjäre hal\·ön under slute t av 1890-talet,
och ungefär samtidigt bilda des d en första
ångtröskforeningcn i Hov. Släp- och hjulräfsan bn1jack am·än d as i slutet av 1800-talet.
Självavläggare och sj~ild>indare började spridas i Skåne p{1 1880- och 1890-tale t 2' 1 och p[1
B_järe under 1900-talets första decennier. Inköp av fab rikstillverkade jordb r uksredskap
krävde emellertid investeringskapital, och en
rad sparb anker in rättades , först i Båstad
18:"59, sedan på 1870-talet i Grc,ie och V,'istra
Ka rup .
Mekanisering av jordb ruke t och n y ocllingste kn ik innebar framför a llt att bondebefolkningen slap p många tunga och tråkiga
arbet.suppgifte r. Frågan är om mekanisering)7(i

eu o ckså innebar ett m inskat behov av och
därm ed m inskade kostnader fö r arbeL~kraft?
Gadd (2000) diskuterar frågeställningen och
ko rnnicr till slutsatsen, at:t åtminstone så
Ui.nge en omfatLande nyodling pågick så tycks
1n e kaniseringen ''inte i första hand ha varit
a rbetsbesp a rande", och avseende jordbearhNni n g skull e förändringarna av redskap
o ch arbetsmetoder snarast h a inneburit e n
ökning avj ordbruksarbetet. Gadd konstaterar vidare att ''.jordbrukarbefolkningen var
mer sysselsatt med [1kerbn1ksarbele cirka 1870
iin lmnclrafcmtio år tidigare". Om Gadds resonen1<1ng också är rclevanr för Bjäre, vilket
j ag tror är fallet, så är det inte s;irskilt troligt
att beho vet a\' a rbe tskraf t ijorclbruke t på
Bjärc> drastiskt minska de under 1800-ta let.
t'vlcn hur kom då tillgå ngen på arbetskraft.
,ltt påverkas av u tvandrin gen ? På Bjäre var
ut\'andringen nästan dubbelt så stor i förh ållande till folkmängd en som ett genomsn itt
Jör hela riket. Mellan åren 1860 och 1910
1ui11skade befolkningen m ed 1 :'iOO personer
i de tre nordliga Bjäre-socknarna på grund
a,· emigratione n. Orsa ken till e m ignttionen
yarierade, och det var trolige n många faktorer
som påve rkade utflyLLninge n. En ay grundorsakerna var säkerlige n svå righeten att skal:
fä sig inkomst hemm a på orten, åtskilliga
unga män emigrerade för att slippa värnplikten, och en annan orsak var d e m å nga rykten
som cirkulerade om hur lätt det gick att tjäna
pengar och bli förmögen i Amerika. Vid slute t m· 1800-talet var troligtvis e ffe k te rn a av
u tvand1·ingen från ~järe p å cle t. hela taget
inte tillräckligt omfattande för att rad ikalt
iindra den sociala strukturen, och d essutom
hade industrialiseringen knappt påbö1jat.s p,\
Bjärehah·ön, varför be h ovet. av industriarbetare va r lågt. Därför var san n olikt Bjäre fortfarande en fa t tigbyg el vid sekelskil'Let, där
många obesullna fortsatt fick li vnära sig på
tillfäll iga jobb i och man för jordbruket.
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De nya näringarna
Sammantaget resulte rade al1a de agrara förändringarna i att_j ord bruke t effektiviserades
och at.L produktionen ökade. Denna avkastningsökning ga,· ett överskott, främsta,· spann-
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mål, till avsalu, ,·ilket för bonde befolkningen
p{1 Bjäre i sin tur innebar en successiY öve r
gång frå u sjäh-hush åll ti ll ökad pen n inghushållning. Kom111 ersialiseringen av jordbruke t
innebar b land an nat a tt Bjäre-bönde rna likso m övriga S\'enska b ö nder inte bara sålde
sitt överskott utan ocks:1 köpte håcle konsnrntions\"aro1· och p rocluktionsm edel. som exempelvis hanclelsgöclsel och fabriksrilh·erkad e _jordbruksredskap. Men i b ö1jan a\' 1870tale t minskad e e fterfrågan p å spanumål, cl~t
odlingen blev olöHSam på grund av ökad konkurreus och import m· billig spannn1~tl från
Amerika. Ilåcle elen kommersiella svenska
brödsäclesoclli 11gen oc h elen inkomstbri ngande h avreexporten till En gland d rabbacles.
I sam band med prisfalle t p .°1 spannmål ökade
proch1ktionen av kött, ntjölk, smö r och ost2"·'
och som en konsekvens a\" ökad djurh ~1llning
steg antalet. kor i Kri stianstad s län med 40
procent unde r periode n 1870-90 ?'" På Bjäre
ble\' fö!j cle n av ele n minskade· efterfrågan p:1
spann m:.I at.t a nima lieproduktionen ö kade,
vilket lcdrle Lill a tt mejerier anlades på 1890talct (se nedan ).
Fiske t i Skälder vike n och Kattegatt \'ar en
,·iktig försö ,jnings- och in ko mstbila för
bland annat böndern a i de k11sm ~ira Rjärebyarna. På strände rnas allmänningar byggd es enkla hamna r och Jiskebodar. Det fanns
en hel räcka bå tplatser och iiskelägen 11Lmecl
kusten frå n Skcpparkruken till Båstad. Förutom h östfiske efte r sill lä n gaclc man under
an dra års ti d er torsk och flatfis k. \'id 18 00Lalcts slllt börj ade emellertid långsten m· fisk
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att minska. U nder de försLa decennierna på
1900-t alc t hade d e nna b inäring i ston sätt
förlo rat sin b etyd else för bonde befolkningen, d {i yrkesfiskare bö1jade b ed ri\'a l rå !fiskt>
med stö rre m oto rdri\'n a håLtyper. Förlustt'n
av de nn a binäring rnr inte b ara av ondo, d;1
b ö nderna n ll kunde sp ecialisera sig på ,·äxtodling och cljurhållning - en nödvä ndighet
o m de vi ll e föl_j a med i den sna bba utYecklingen inom jord b ruke t.
Skogen hade sköYl at · framför allt u nder
1600- o ch 1700-talet; d e t var om o m ved varför många Bjäre-bönde r fick ägna å tskillig·a
dagar åt a tt bryta to rv för att ha n ågo t art
e-lcla med. Kro n a ns ga mla best.ärnm anderiitt
ö,·er "ekskogen" upphörde på 1830-talet, och
d e n e nskilde m a rkägare n fick rät:t. att lösa in
eka rna. I samma nlagt fe m tioe n Rjäre-b yar
inlöstes ekskogen, och böndern a fick plö1sligt
iillgång till chirke, äYen om de flesta ekarna
knappas t g<l\" tim mer, som d ög till husbygge
och skeppsbyggeri. Det var först på 1860-tale t
som lämplig mar k började beskogas i Bjäre
h ärnd genom ~jiihföryngring, sådd och p lante ring.
När d et s,-cnska iudustrisam h älle t Yäxtc
fram Hnder 1800-talers andra hä!Jt, togs arbetsk rafteu frå n landsbygden , där det fanns gott
om undersysselsatta. Me n indHsllialise ringen
i ~järe började göra sig- märkbar först vid
sekelskifte !, ä\-c n om d et fann s e tt b rän rni n shrä nneri i Ilåstad och e tt bryggeri i Angelh olm på 1860-LalctY; Omkring 1870 g r und ad es Dala Ullspinneri, som tillverkad e Lyger
o ch filtar. Kr·ing se kelskifte t, närmare be-
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besiill11i11gvar lii11g1' Skå11Ps enda av
detta slag och uppp,irk kring 1914 till
2-10 lw1; 12 ljurar or/1 rir/((/ 180 1111gdj111:
(111. 11r Zahriwn 1920).
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st:ämt 1892, grundades sockerbruket i Angelholm och 1895 mejerierna i Angelho lm
och Förslöv, som sålde mjölk, smör och ost.
Under en period tillverkade mejeriet i Förslöv också "Bjäresy!t"Y~8 Aven en stenindustri
harfonnits i Bjäre . På fle ra ställen längs kusten bröt man sten ur det fas ta berget, och
man utnyttjade ocksf1 den rika förekomsten
av klappersten. En stenkross anlades år 1899
på Påarps allmänn ing, där man använde
klappers ten. I Båstad bröts sten från slutet
av 1800-talet. Fabriken, Båstads Makadamfabrik, uLskeppad e ända in i modern tid sten
från hamnarna i Båstad och Torekov.189 Det
är emellertid först under 1900-talets första
decennier som industrialiseringen tar fart på
Bjärehalvön .
Vad hände med landskapet. i en risbygd
som Bjäre, när byarna sprän gcles,jordbruksmarken disponerades o m och växtodlingen
förändrades? Var Bjäre fortfarande en risbygd vid 1800-talets sl ut? Under 1700-tale t
dominerades Bj;ire av vidsträckta, oftast: trädlösa fäladsmarker, medan åkern i st.ort sett
var lokalise rad runt byarna, liksom inägoängen. I samband med 1800-talets agrara
revolution ökade åkerarealen successivt på
grund av n yodling och förbättrade brukningsmetoder. Hara under perioden 1870 till
1890 ökade åkerns areal m ed 3 400 hektar,
medan ängen minskade i motsvarande grad.
När de t gäller utmarken så har torvmossarna
visserligen brukats, m en många har fortfarande kvar sina ursprungliga karaktärsdrag
liksom vissa strandängar som betats sedan
"urminnes" tider. Trots intensiv uppodling
under I 800-talet så utgjo rdes betydand<" delar av Rjärehalvön fortfarande av betesmark,
mest.adels b estående av trädlös ijunghed och

enefalad. Vid slutet. av 1800-talet var stora
d e lar a v Bjäre skoglösa även om lämplig
mark hade börjat beskogas på 1860-talct. Att
besvara frågan om r isb ygden fo r tfarande
fanns kvar vid slutet av 1800-talct är inte läu,
då vissa drag i landskapsbilden var bestående, som torvmossar, trädlösa vidsträckta falaclsmarker och strandängar. Men samtidigt
innebar elen agrara revolutione n, att det domin erande inslaget i landskapsbil den var
åkerbygel i en betydligt större omfattning ä n
tidigare. Dock kom det "småskaliga jordbruket" i stort sett att bestå på Bjärehalvön ända
in på 1990-talet.
!\,fen fö riindringen av bondesamhället. var
långt ifrån förb i, strukturomvan dlingen av
"modernäringen" skulle fonsätta i ökad takt
under 1900-talet. Jordbruket skulle komm a
att anpassa sig till d en fortsatta tekniska utvecklingen, nytt. sortmaterial skulle ställas till
böndernas förfogand e genom väx tförädlingens fra msteg, och inte minst förändrades
elen sociala samhällsstrukturen. I takt. med
att samhället industrialiserad es och urbaniseringen ökade, så m inskade jordbrukets
betydelse i ett nationalekonomiskt perspektiv - från attjorclbruket med binäringar hade
utgjort 40 procent av bruttonationalprodukten å r 1870, så var motsvarande siffra vid
första v~irldskrigets utbrott ungefär e n fjärd edcl.'\10
Men elen allt mer acceler erande u tvecklingen på 1900-talet är en helt annan historia, och o m ni läsare är intresserade av 1900ta lets rationalisering av jordbruket och dess
föijdcr, så vill jag varmt rekommendera Mats
!vlorells b o k "Jordbruket i industrisamhället".
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U ppgifterna i ,Inta kapi te l grundar sig framfö r
allt på topografisk b eskri1 11ing i Cnsta(sson 1996
och däri titerad litteratur.
L'ppg ifte r om forn lämningar har hämtats från

lJ
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13
14
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fonzlämningsregis lf"r, so1n

finns på bibliote ken i .Ä.ngelholm o ch Båstad.
En sammanfattning av odlingslandskapets fram1·:ixt har skrivits av Berglu11rl 1999 .
Lämningar a,· viixtslag. som odlats under forntiden, har analvscraL~ av Hjelmqvist 195'.l och 1979.
Niir stallgödsel började am·ändas på åkrarna diskuteras i lfrli,11/n-111.tl. pä s. 90.
t·ppgifter om fornlämn in gar h a r hiimta ts fr,\n
Hiksnntihvarieämbeiels Jornllimuingsr,~gister, son1
finns på biblioteken i A.ngelholm och Båstad.
Tillkorns1.c11 av Hj iirc h;irad återfinns i J..ngellwlm
från A till Ös. 28 .
lhbildning h a r diskuterats i M om l ll8:'i s. 'l 1. Ortnamnen och derns hiirledning har lllrt'U.s m· ?am/;
196'1 och 1981.
t ; ppgiften om h is torieskrivar en J orclan es aterJinns i Siw 11.1)6 på s. 44 . och Magnus Erikssons köp
a,· bland annat Bjäre pils. l 'l2.
Hjiin.:-kyrkorna b eskri,·s i Mom 1983 s. 37- 40 och i
K.1tfl11n11ilj'ii11årdspro,~1m11 för Båstads kommlln s.
20- 21.
Palteboken speglar de centrala kvrkliga mrndighcternas gods före reformation e n. Enligt J\Jom
1988 gjordes Paltcboken p ,, uppdrag av ärkebiskop 13irgerGnnnersen (1497- 1519) . Den anses
ha tillkommi t troligen efter 15 1'1 m en fö re 131 7.
Kllngcns hrn· till Tidcmancl återges i H. Ha111111w·lu nd 1922 s. 4'l.
Beskrirning a,· Bjärc-hyarn,-t i de ;ildre _jordeb öckerna behandlas av 1Hot11 1985 s. 66-72.
Fakta om j o rde hoke n från 1662 fin ns i Mom 198 °,
s. fif>-72.
Sedrnnerät te n d iskute ras på Jlera ställen i Gadd,
Sedvaneräu. och hyonlningar diskuteras också aY
Bringh,ss. 14-15.
En reclogörelscc för 159-1 års bnirdning finn s i F,it:d/ 1%4.
En kort bcskriming av sjuårskriget finns i S/uwsjö
s. 165. och staden Luntcrtuns iide d iskuteras i f)·ibocl! och Cnstcifsson 200 I s. ,,2-.~'.~.
Skansjiis. 165: Fribod1 och Cwtafsso11 200 I s. 52-5'1.

19

,V. Ham marlund berättar på s. 41 om geuerna som
ekan 1~.1.
Om missvåxtcn och svartåret skri,·er X Ilam111r<1°
å L upp

20

fundpås. 39.
21
22

23

24
2c,

26
27

28

29

30
'.Il
'.~2

33
'l·1
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Hur Horns krig drabbar Bjäre t.nm skildrar i Friborh och Gust,ifsson s. 5-!-:,::,.
1600-takts krig och försvenskning beskriYs a,·
S/11111sjiis. 164-191. Krigens konsekvenser fö r befolkn ingen i Bjäre tas upp a,· Nlo,·n 191:F, s. ti0- b3
och 75- 84 samt i Ängdhollll frrl,1A ti[/ Ö.
En redogiirclsc för 1670 årsjordren1ingskommission görs av Fritzc/1 197:",. och uppg ifter avseende
1illsrånclct i vissa bya r har hämtats från arkiYstll·
dier gjorda av S, Jönsson. Dessa fön·aras i Båstads
bibliotek.
Uppgifte rna är h ämtad e från Gadds. 11.
Fördelningen av j orden på ägarkatego ric-r har
bland ,u111a1 diskuterats a,· Gadd s. 42-45 o ch 79
och av Mum 1985 s. 'l'l-36.
Base ras p å uppgifte r i (;w /rl s. 45-48 och ;Vo,disk
Fmniljebol! bel I 0, s. -191-492.
lndclningsn·rket, soldat- och husartorp 01nn ii1nncs också i den torpinventering, som gen o mförcles av K11/t11rniimnrlm i ,\ngrlho/,ns lwmmun. En redogörelse för Kron prinsens h11sarrcgcrncn tc finns
sammanfattad i .Ä.ngelholmfrån A. tifl Ös. 142-H'.-l.
U ppgifte rna 0 111 Magnus Stenbocks försvar av
Skåne gru nd ar sig på en sa1rnna11fau11i11g i Sh(nlJjö
s. 18lJ-1DO.
Bö lclpcslcns hätjllingar sammanfattas av SlwnsJÖS.
190-191 , HassbJ s. 89 sarnl N. Htn1111,r,r/11n d p;i s.
43.
Strandhugg och kaparrajder finns b eskrivet a,·
1\!lorn 1985 s. 87-90 och 93- 94.
Om ·•wrrå r" pä Bjärehah·ön herät.1.ar Söden11an
1938 p:1 s. 200.
Missv!ixtåren 1780-8'.l nämns i Hassby s. 100. Uppgiften o m kopporna är hämtad frå n hrkoboken.
Hovs försam li11g , l 744-7'\, i 1.andsarkivet Lund.
nr 11 Hm· F:l.
Båstads tappra fö rsrnr skildras ;11• / ,iijeda[ s. lJ-1 5
och av I Iassb_)' s. 90- 9 1.
Om "to rr:.r·· på J 800-talet b erättar Södennan 1938
på s. 200.
I Christianstads Läns H11shå/111ingssä!lshaps År.,beriilt,,/se 1868 rapporteras, att m ånga lantbrukare ble,·
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31- 64

1n1ng11a au efter den ~Yara n1iss\·äxten ffH · första
gån i;en skalla sig deb b.raftfoderi\mncn. del, sit
kallad ;inificicll gödsel (bc1111~öl och sup c-rlosfat) .
t ·ppgift<"n komnl<'r r1~in Landsarkil'c·t i Lund mcrl
bet,·ckningen 11 H O\' döda 1860-iO.
Cppgiftcrna iir h~1111ade fi:in C:r,dds. 11.
Gi/1/J/'/gs. :?99- '.l~O
Den c·ko11umiska beskri\'11i11gen al' D riingsto rp
lin11:,, i S. Jönswu{ uppteckn inga r JÖrYarade i Bäst ad, l>i bliotC'k.
Ci//bng s. :?49-'.\'.IO.
Siffrorna härn-,r från kopior på skifteshandlingnr
b<',·aracle i l\astacls bihliu t<'k
lhorcln ingcn i E11ge1'b,-tc ~s n·spekti,·e Salo mo nliögs by h ;ir rloku, nentcrats a,· S.J()n;-son och /ttnlinn, i Jla,1.1rls bibliotl'k.
Scd\'a neriittc-n d iskutnas pi\ Oera ställcn i C:adrl.
Se,h,tn,·riill. ,·,rngafn:d och b1·unlningar diskllleras urkså a,· /Jringh,ss. 1-1-l!i.
B\'ns marke r d isklllera, i E111,11wl'IHm1 1985 s. -!8-
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Llppgiftc-rna ha e ras pa kopior al' ~kif.frshandl ingar fii1Yaracle i Jlastacls bibliotl'k.
l ppgihl'n fi n ns i Siidm1w111938,. 201.
Baseras p:i Lant111:lteris1yrelscn s arki, , 11,nullun .
lin.st•.

-18

50
:i I

Up!Jleckning ,1,· S.Jii11.rnm b ernracl i Bastatls bibliotek.
Base ras pa Lantmiit cristyreisens a rkiv. "''"·.dlim,
!J.n..g:.
llnn.irkcn i 1-lms socken h ar be,kri,·its "" 1\i,,1i11
1980.
Tionclt' och skall d iskuteras i ,\/yr,/a/ 1999 s. 17317+.
t ·ppgitfrn h ar niimnts al' .V. Ha11wu11i1111d p,i s. •16.
S,·e11'tads h,s hisiuria har upp1ecknats a1· L_,·11r111</er
I och brn \ 'encdi kC's av C,1111pb,,t/ I 'l28.
lkskrirn ing al' \'('1Wdi kt' ti nns i (.',1111pb1,fl l\l~H s.
2-1'5-2-!6.
Beskri\'s a\' Siir/,,n,,an 1953.
Skane-garck n och hur elen byggdes sa111111anliutas
i I li'lllikswu 2000.
TYa artiklar. so111 berö r ~ jiire-g;\ rdar, <ir - Palmag a rden" fö rfa1 tad a, /:.;,jn.1·/rö111-Sj1ili11 1971 och
''Agq;arden" beskriven a,· Svms.1m1 1971.
En ritning uch kon be,krin1ing av garden i Segeltorp fin ns i Ba,1ad s bibl iotek. l 'pptedn;iren iir
okiind 111,·n bu \'ara .\lartcn ~iibcck.
Grun da, på Gilllmp;,. 29~J--'.l20.
Heskrin,i ng a\' shah- och hjulkvarnens funktion
fi nns i Gaclr/'2000 s. !Gl-l(i3.
Axebwrps k\'arn har [)('skrivits a,· von N0.\1'11 1987.
L:ppf,.-jflen fi nn, i boken .l.11,rolagoch J.:iinagrin/as.
3~.
I ,amband med 5tcruppb"ggandc· a,· b a-iuan och
bryckstLtan i Försl()\· gay Sijdra lljäre l',,nsioniirifiirming f (199 ut ('Il sa111111ansriill ni ng a,· d(·ssa b)·ggna<lcr, fi',re komst och drif t i Bjiire: "i'iagot o m
ha,tucr och hn·clt-stuer i Hjärt•".
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Bryrlestugor och malttorkar har hes krh·its •"· ;\'}.
.\'il.1rn11 i Hjiire-bygdm 19,, i o ch rnaltbnc-dni11g ,n·
Hl'lgmm, 1%8.
lloskapsbcsta ndct ar I ifi2 ,itcrfinns i lfolli11 198 1.
En ,·,n·r,i kl a,· boskapsskötsdn och boskapsbcst,tndet i SJ..ant" at,·rli nns i Bri11ge11,s. 66--7!i.
Sakuppgiftcrn :, 0 111 Salomnn hi,gs Il\' iir h än11adc
fran clt:' a ,·ki\·sr11cl ier a,· S. Jö11.<;011 s0111 finns bc,·arack i Båstad, bibliotek.
0111 dagsH·rJ..storp och "ohesmtna" ,l..rin·r ,\IOP11
19W, s.12:,-126.
l ' ppgih,' r fr,i11 Gar/d i el! kapitel 0111 träda och
h ägn,idcr s. 11+-11 11.
(;artds. l l +-1 16.

71 Uppgiftt-rna b<1scra~ pa ~a rnn1anst~lllning·;J r a\'
skifiesha ,,dlingar.
7'2 Fi'irdel.ir och nackdelar nwrl tegskiftc diskute ras i
c;,"/d,.1 12- 11-1.
fmunw4sson l q35 rl'clugi)r 1(-►r 11{iring-so1n s,i 1Lnin ~•
en i olika byar p,1 s. -12-~6.
,\rhetet pa en lljiire-i(m\. fnu, snckl till ski>rckt'est.
har Siirl,·nrwn 1938 redogjort för pa s. ll9- i2.
i 5 Bc riittc-lsen om {inka n ,-\11 11:i Nil-;so n fi nns i Sötln"111111119'.l8 s. 70.
76 Gardens va~nar och ekra~ u tsc:e nd.<.-. beskrivs i
Siidrrn11111 J9:\8 p[t s . tiG.
7i llm t röskningen gick rill p,, Bjärc och um sjydag-rt,d finner 111.111 i Sörlm11a11 19'.IH ,. 7 J-i2.
78 1-1 ur triis kningen 1;i"k till p,i Bj,-, rc 0(11 om ~jydag-röcl finner man i Siidrn11a1119:~H s. 71 - 72.
Tröskningens gen omför:rnck diskuteras i /l,i11g,;11.1
s. -16- ·l9.
Hri,,g,11 1,. -19.
\ 'idskepc'lse och 1rndition:. \ndmwu Hl70 beriittar
0111 trol lkiiringar flt'h annan \'iclsk<"pelsc. liksom
Siiden11a11 1971.
8 1 O rn hrödkn i,·en ,·id sadel herciua r !·:. Södn111a11 i
111;111met "Den gamla g;,rdens skötscl".
oU')
_
Om rnj,-,IJ..ah:iren orh andra sägner bniitLar Fri•
bror/i orh C11staJ;so11 s. 66-70.
Dan~ke kungens bcfallning·ar r<1r..inde anTrkning
a\' -;kog i Bjän· härad tin n~ bc.·\anHle i Danski1 h.011celliets Brc,·C'böger. En ,l\skrilt ·"· d c,sa har gjorts
a\' S.J611sso11 och finns bn·arad i Bastarls bibliotek
8·1 /1(/.\sby redogör p ä s. :'\S- }7 för l<-,·cranser a,· ,·cd
rill d an.ske kungen .
L' ppgiftc:r 0111 sködi ng ,l\· skog<'n p,1 Bjarc under
s1Tnsktidcn ,ttL'rlinm i Muen l 98i:> s. 57-,'iLI, i2-7-1
orh i Cmiaf,son 19%s. l+-16.
8G Jorclre\'ni11gskon1n1issione 11s uppg·ifle r 0111 skogsfiirekomst pa l~järchal\·ö11 har ,ammanfa ttats :w
Fril:e// l Lli5 pa s. '.>8.
87

~:n dl"I i.l\·skrif1cr ;;I\· J ord1T\'t1i11gskom 1ni-;~ionens

88

by\·isa rapport<.:r röran de till gån ~en / bl"lslcn på
skog linm h e,·arack i Bastacls bibliotek.
Rappon om ~ko~shcsik1n in~ i Krh 1ianstad..; ti 11
mff,rrl ;I\· löjt11a n1.{M. l'o//i,•imrr vid Ko ngl. Anllens
Flot La C>L'h fön·arad i Krig~arki,·,·1.
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Norm TILL smoR:-:A 64-103
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89

Ekinvcnll-ring l 795 . C/1rislim1slruls Läns Landshontor 1795-1798. F I\":2. La ndsarki1e 1. Lund.

118 Ursprungligcu h,irrö r uppgiflcrna tdn S. .fö11s-

90

Informat ion om salp<"tcrsjnderi har h"111tats t"dn
,Y,mlisli Fr11niljeboh. bd 2-1 ( 191 ti), spalt .:iUS-509.
Amnet har utförligt behandlats a ,· h11a1111dssu11
I 985 s. ,,S-66 och a,· Sjö/Jeril J DG+.
Uppgifterna om byn Killebiicks1orp grundar sig
p .'1 .\Ia11111-hå,k
Förekomsten av sko11skog i öniga delar m · Bjiire
baserasp,\ tolkning av Skr1nsk(( i,/wgnosning,kr,rtan.
L"ppgilierna 0111 fo lki',kning ,ir tagna fr,'.111 Car/d s .
186- 188.
Uppgifterna 0111 folkskolans i11rii1ta11de och riksdagsrcform(·n I Hb6 har hännal s frilll Bra Bö(kers
Ltxil/011 band 8 s. I 'i-l respektive band I 9 s. 263.
Kopior a,· sk iftesha11 rlli ngarna är hernrade i Bi\s1ads biblioteks arki,·.
Uppgifterna om tegarnas storlek baseras p,1 laga
skifte år I 829.
Skiftenas ge110 111föraucle och dc11.as konschenser
diskuteras ut1örlig;t a,· Gruld s. 273-303.
Ge11on1förandct i Skåne har skildrats a\· Briiigh11~.

119 Lan tmäteristvrelse11s uppgi[ier finns på \\'1\'w.dl11n.
lm.sc
120 Uppgiften mu wcdjandets upphiirall{lc itlerfinns
i B. : 1. ,\ lldfl"SS0/1 I 970 s. 3-l.
12 1 Den s,1 kallade brånnorlliugcn har beskrivi ts a ,·
F111((1111dsso11 1985 s. J 12-115 och Bri11gh1ss. 21-2'.l.
122 0111 odling på lju11g 111<1rker och potatisodliugar
bcråt lar Sör/emw11 1938 s. 69.
1'.!'.I Lju11gbra11dc11 :herges i B.A. A11dersso11 1970 s.
'.l+-35.
12-l _jonlbntksarealcns siorkk har diskuterats a, l/111111erbng pa s. 27-'.1-l.
125 Cppgifl.ern:1 om ll)'Orlli n g i S\'enstads b\" härri",r
fr:i n L_l'llflll(ln, mam1s i lloarps bibliotek.
I '.!6 1 ·ppgifterna 0111 Ranarps by har hämtats från Gmla/1.<011 l 9% s. 7>:'>-56.
127 Uppodling m· äng,111arke11, som leclclc 1ill cnjorrlbrnkskris (eko logisk kris), diskntcras a\' E11"11111,,/,w11 198:'i s. 'lH_
128 Br.,kifningar till HFii-r hiimd år 1817 fi1111s i Krigsarki,·c1 No. 9. Lib: n.
I ~9 Ritningarm, m· g,1rdarna i Scgclslorp och Boarp
finns hc\·arade i B1)slnivnin{.;ar iiver iilrl,-,, Krlrrlnr, fhr\"drad i 1-\?istacb bibliotek.
130 Segeltorps tegelbruk linns beskrin:t i boken A11galog och K.iinagllrda på s. 37-38.
l ~:)J Cruld redogör för br~i..n 1n-insbränningen p{t s. 2582G l.
1'.V2 Söden11a11 1938 beriittar om bränn,·insbränning på
lljiirchah-ön på s. 200.
I'.13 Br!i11ns,·insbriin11i11ge11s omfäng och upphiir.mcle
clisk11l<"ras a,· Hasshy s. 168 L So111111r11i11 s. 'J'I f .,
Sddn111a11 1938 s. SG r. ocli R..-\. Andensn11 1970.
l '.14 Uppgiflr·rna ,ir hämtade frau n:spekti,·e b yars sk it:
tcsprotnkol I.
l'.l'J En redogörelse för sLinsk triidg5rclsmlli11g görs i
Su111111ari11 s. 105-IOt·i.
I :-\{i Siidemw11 l <J'38 s. 65 berättar o ,n lriidg:"trds,·äxter.
som nian odlade p{l ~Fire-gc'irdarna.
137 Gårdens redskap är redm·isaclc i Södnman I 'HH s.
{jfj och fi9.
138 Sc/1111idt-Sabo har redogjort Jör \'an ting.- brs11wdj a.
l '19 Fn sam 111 a11stii llning av jor,ll,r11ksrcdskap har
g-jons a\' BringhB s. 1~---!6. Redskap son1 an\"ändes
på Rjiire-gårdarna finns förtecknade id,· bo11ppteck11i11gar, sorn redo\·isas a\· .'f.fänsson.
HO Arder ocli markberedning"" upp i Helindn m.n .
p,i b land a11nat s. 137-1,N.
] ,J] Olika årde!'lypcr liksom deras uthrt:d11i11gi Sk,me
n:du\·isas av 1-JringPus s. ~~4.
J ,12 Förekomsten pa Rj:irchal\'Ön h ar \"er ilierals av bo-

9 .1
92

9'.o

9"1
95

96

97
lJH
99

15-17.
100 \'"<l giiller 0jiire har uppgifterna hännais fr;°u1
Lantn1äteri:,;ty1·clscns arki,·.
101 L:ppgifterna är hiimt,icle från sk iftcsp rotoko llet.
102 Uppgifterna är h:rn11ade frän skiftesprntokollct.
I 03 lnforn,ationcn o m Bjärc liar liii111 t<1ts från Lu1t111ii1.cri")rcl.scns arki,·.
10+ lnfonrnttioncn 0111 Rjiire har hiimtats fr,\n L<111t1n~itcristyrelsens arki\'.

105 R~lg;'.l11gsförr~itrni ngar11a 1n~tu· i respe kLl\'{' bys
skiflesl1;L11dlj11 gar.
I 06 Om enskifLL'I och Rut!{er \faclc-au på Srnneholm
kan man Li.sa i Cac/d2000 s. 28c,-2H8 eller i 1;,11,11111duon 198.'i s. 99-101.
107 Infm·111ationcn om Bj,irc liar liiimtats från La u1mä1crisiyr<"lscns arki,·.
108 l"ppgiften 0111 Böske .'ncrlinns i Gi/llmgp.°1.s. 308.
111(1 E11geltofta siiteri med tillliiirancle gårdar har skildrats aY ~'i'Unnswärd nch Hain.
I 10 Skildringen cl\· skif1cn;is genomfora11dc p,1 Bjäre
baseras på Lanunäteristyrclscns arki\· och g<"11omläs1a skiftcshandlingar (,e billförteckningcn).
11 l Gadd redogör för laga skiftet och 1utlyttning pa s.

292-29-l.
112 Uppgifterna om laga skiftet på Bjärehah·ö 11 b;iseras p,1 l.a n rm,i teriverkct., statistik och på .,kil"teshandli11g;ir.
11'\ l'ppgifle rn;1 iir tagna från la,;" skilics-protokollet.
114 M ..\'il.Hon I CJG4 IJ;1r ber,inat o rn Rammsjö under
sekelskiftet och b,·ns historia har prcs<"ntcrats :nHygg11ad<- och K11/tunui1111ulm i B,1st;ul.

I 1:; (;add ,.

li',.

I I (i D ess orsaker disk11tcras a,· Bri11gh,s s. 17-18.
I 17 JJemmansklyl'n inga r i S,·enstad har skildr;its ,I\·
I._'\' nan lh>r,

wm.

uppteck11i11 gar.
I-l'l Kiirrploge11s a11\'iindancle oc h utbredning rcdo\·isa~ ::\\" Bringew; S, '.·t'.)-36.
.l-l-1 Den cugclska plogen on111ii11111s "" Bring/11, på s.

35 och :l7.
]H]
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104-133

145 Harvens 11tsccnde diskuler,,s i Bri11g/11s p;1 s. 3839.
l ,Jf, Sockenbeskrirning-en ingår i Beskri/i1ingar till 8jä11'
hiimd år 1817, son, finns i K.rig·sarki\'et >lo. 9 ,
Lib: n.
I~ 7 SödPmwn J 938 o mnämner sakorg- och trunt!a på s.
69 respe ktive s. 66.
148 Informationen är h ämtad fr;m b ouppteckningar
efter Bjiire-böndcr.
149 Övergången till växel bruk skildras a\' Lägnerl på s.
114-12:'i.
I ">0 C11.stajssu11 1996 s. 90.
15 1 Protoko ll \'id sockcnst.'.,rnma i (;rn-ic kr rka den 5
mars 18'>4. A,·skr if t a,· protokollet finns i Båstads
bibliotek.
1:,2 Regle rna för 1å11g-täkt i Öllöf finns redol'isade i
R.tl. Andnmm 1970, c,·ister nrn tiingtäkt i TorckoY
a, K. L'ri//sso11 1970 och t\'is1.e111ål o m rång1äkt i
Gre,·ie socken i AJ.ikri/i a/Prototo/1 ,.;d sockmstii11ww
i Gi~Jioi,,.
15:1 Brin{{l"lts har p{l .li. 24--27 en utJ'brlig geno111g-:rng a\'
d<' ol ika jordbruks,·:ixterna. och Södemw11 1918 s.
69 listar d e ,·äxtslag- som odlades pa en fljäre-g·ård.
E d Bringh,ss. 2'i.
155 Sddnm(m 1938 redogi>r för potatisodling pa fljiirchah-ön pa s. 69-70.
l ,-,G l'l'hr Påhlssons dagbok har upprcc knats a,· S.Jö11sso11 och har arki1·e rats i Basrads bibliotek, och \!ils
J önsson s d agbok till hör e n pril'atperson.
I 'i 7 l' ppgiftcr om utsäde g-nmrlar sig på kopior a,· bo11ppteckn ingar fiir\'arade i f\;\stad s bibliotek.
158 l lppgifterna om Dji,knebol har publierats a,· l-'11/111
1997.
L'i9 1-löbärgningen oc h d ess redskap b eskri\'s av
RtinghHs . 57- 6-t.
I 60 I hou ppteck11i11 ga r efter fas1ig-h ctsägart· p :1 Ilj iire
fi1111s uppgifte r 0 1n den e nskilda gårdens hoska psbc·s1and. l Bringhodiskutera~ Skanc..., 11ötkrea111rsra,er p,'t s.68- 70.
l li I Bringhn s.GK-70.
162 81'skri/i1i11gor lill l5iiiir härad å r 1817 finns i Krigsarkil'<'I 1\'o. (). Lib: n.
lil'I .\'ljölka\'kas111ing pa 1700- och IS00-1al<:11 tinns i
(;add p,\ s. 167-lfä! och 31::i-:H li.
J6+ E. Sddn man i 111an 11sc:1 "Den gamla giirdens ski,1ser·.
16:3 l'tn:cklin gc11 a,· riksclal"rns/ kronan s köpkrart
,,1ertinns i l .agnqvisl orh ;\'allumt-Böös.
166 Be r:ikningen tllgar fr>tn uppgifter i .Beshrijn i11gar
/il/ 1Jjii11, fuimd dr 1817, ,om finns i KrigsarkiYet :\n.
'.). Lib: Il.
167 Uppgifterna återfin ns i \'l·i,1/in l'.)81
l 68 Se Gadds. 317.
I 69 l·ppgilter liiillll,1cle ur E Sdrir'1wa11s manns "Den
g~nnla gårde11s skÖL'5cl".
17() Briug,11s s. 7'1..

171 Bri11gi11.1s. 70-71.
172 8e,1uifningar till Rjiin' härad dr 1817 finns i Krigsarki,·et Nn. 9, l.ib: 11.

182

173 Uppgifl crna åter fi nns i Bror .A.ndn.1son, 1970.
17+ Cppgiftcm,1 finns i [,r111dshövdiugFih11bete/s.fet11!1rsbeiiitteL,Pr i l.nnds lanclsarki,·.
l 75 Uppgifter läm11ade a\' B,x,ll e nligt Palms. 26.
176 Djäknebols djurhållning beskrivs av Palms. 26-~8.
177 Förhållanclc.:L m e llan inägor o ch utl!lark har beraknats m ed utgångspun kt från skiftesh andli11gar.
s. 149.
178 Sinarpsclalcns fl o ra är skildrad i Guslaf1so11 s. 4243.
179 Uppgifterna härriir frå n H11111111e/.
180 La11d,l u11Hling~ämbr,M.1årsbe1ii1ti:ls,,rfi1111s bevarade i
Lrndsarki1 e1 i Lund.
181 Uppg-il'tcrna 0111 torv och Jon-brytning är liiimtade från Christia11.1lruls LiillS H11sh lil/11ingssiillsko/1s
å11hr1ii11d,n· trån respcktin'. a r.
182 Riittsfall " t är upplecknat aY S. .Jiin.uon o ch finns
bt·\·arat i Bastads b iblio teks arki,·.
183 RccloYisad c i Rjiire-e111igmtionc11 i siffror men u rspr u ngligen fr:U , Statistisk arsbok.
184 I BjårPs Utl.fethlin.g'itfntnun clisku lcras en1 igrationens in\'e rkan på folkrni•in gden . Bjiin#-emigratirmn1
i si//ivrär p ub licer ad i lljrireb_ygden !%'is. 85- 90.
185 Orsak,..- till emigrationen fran Bj.:irchalvön d iskuteras i A11rlrh, s. 100- 102.
186 Uppgifter om lcgostad g-a11 ,ir hämtad e frå n Nor•
disk Fr1111iljeboh 19'.10, band 12 spalt 938.
I 8 7 De obesuuna klasserna och d era, 1il11·iixt ras upp
"" Gadd 2000 s. 221-2'.'l0 och i ,\lom 1985 s. 124l 2ö.
.I 88 l'pp gif terna har hiimtats fra n husforhii rs- och
mantalslängder förrn rade i La11rl.s.1rkiyet i Lund
och upptecknade a,· S. Jiinsson.
189 Pigan :\lber1i11,1 \ ,! ån ensso11s leYnadsöd,· har ursprnngligen lwri,ttats av Sli'rlernwn 1970.
190 I hokc11 Angalrig orh Åärmgrlrd niimns på s. :18- 3()
dräng·an 1as och pigornas IOn . P{i ~annna sidor berättas ocksa 0111 ''hcrn1nask räddarc" och urn pigan
so111 tjänade bland annat i Toreko,·.
191 U ppgifterna komme r från G111tafsson 199Gs. 6162.
192 ()besuttna i (;n_-yie återfinns ijonssm1 s . 1:1.
I 93 De ätcrgin1a konlrnktcn kirrör fr{111 arki1·st11rlin
gjorda a,· S. .fö11.1s011.
194 ·1,irparfamiij<'rn as s it11a 1i o11 diskuteras ,11· cxemp('h·is Rringiu., 1~165s. l+-l9.
195 Berä1 1cis<'n o m Ola .Jönsson har 11rspru11gl igc11
förmedla1s a,· ll esli11.
19G lk ,itergi\'lla ko ntrakten liiirrör från arki,·srndier
gj<>nia av S.jönuon,
197 Torp oc h backstugor i Sinarpsdalc11 har skildrat.,
a,· S . .Jr111ssu11 nch a tcrrinns i Baslads b ibl ioteks
arkil'.
I tJS Torparlags1 ifming orh torparklassc11s 1ilh·;ixt redo1·isas i Gadds. 222- 22-1.
l()!l U ppgifter om i11 hvst· o ch toqrn rc på Bjäre ha r
gr undats dels på Gill/mg 1767. s.299-'120, dels pa
mantals- och h11sJörhörsL,11g-cler, som fi1111s h c1arade i Båstads bibliotek.

200 Uppgifterna 011
11pptec-kningar
i Båstads b ihlio 1
20 1 13eriittelsen om
ronella finns i (
202 R11sth:t llet besk1
s. 45-48 och 9 1
203 Siffrorna från å
och de från år I
204 Bjäre härads k,

teckning g jo rc
B,htads bibliot.c
205 l ; ppgifterna ,itc
är 1823.
206 Informat io n or
Jinns i Wal/in . C

inventering so1
norniiirric J tJ80

207 H nsarcrnas I i\·s(
finns i Båstads I:
208 Uppgifterna hii
Söderman 0111 ta
bibliotek.
209 Sockn ens sb·ld i
i I fassby p å s. 11'.
~]() Fat ligvärdcn h,
samt i en opubl
i llembygdsparl
2 11 lnrii tt,rnde a,, f
l l 1. III ko11ist<:: ,·
kassab ok som lä
har bevarats i B::
2 1~ Anvii11<landc1 a•
1111s "Den g amla
2 13 Jordförbättran (
gödsli ng, skild r,
21 4 Statist ik o m rn;-i
1ned utgängspu
I.lins H 11.1hrU/ui11
2 15 Up pgift<"n ätcrf
1 115 llppgiftc n orn I
finns i IL\. A 11d,
2 17 Tegelbruket l'id
:\nrlrrswn 1970 c
2 18 Text<'ll 0111 ti lll'e
Engeltofta rnasl
Mobrrgs. W0- 2<
'.!19 !vlc kaniscrin ~ a,
giftc1· i /JringhtS ,
'.!20 Mekaniseringen

lag och };_ärragd1-c
~~l

f ör sjiih-.1diigga
,\ /ohngp,, s. ,m.

222 Mcka11iscringe1
h U\'udsakl igen

bruksrcdskap h~
a n n at u ppgifter
223 Uppg·iften li Il 1I.~
36.
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200 Uppgifterna o m Salomonhögs by grundar sig på
11ppteckning-,1r gjorda ,I\· S.Jö,mon o ch fönarade
i B,is1a<ls b ibliote k.
201 BeräLLelsen om På! s,·cnsson och h ans hustru Pe1ronclla fi n ns i Cud1111111dsso11 197--1 s.24-30.
202 Rusthållet beskri,·s '" " Alynlnl p å s. 3'l9 och a,· ( :add
s. --15-48 och \Jl .
203 Siffrorna fra11 år l 762 ltiirrö r fräu ll'n/li11 s. :,7-62
och <le från år 17ti7 från (;il/be,gs. 299- 320.
20-J Bjäre härads kom p;in i linns iltergi\'et i en upp1t·c kning- gjord av S. JönsJon o ch är bevarat i
Bästads bib lioteks arki\'.
205 Uppgiftl'rna åLerfi1111s i sLo rskiftespro1okolleL fnm
ctr IB2:l.
206 lnformatio11 0 111 hu,ar- ud1 soldattorp p,\ ~jiirf'
fi nns i ll'n//i11, (;il/berg, skiftesh andlinga r oclt i <len
im ·ent<:T ing som Å 11//11mä111ml!•11 i 1\11g,llw/111 genomförde l 080.
207 I l usarern<1s lh·siiden återg es ' " . S.j,111-'-<on och a 1crtinns i Ba.,iads bibliot<'ks arki,·.
208 Upp~ftcrna h,inör från en op ublicerad artikel a,·
Södnman o ,n la l 1arlh · son1 har arki\"<-rats i Boarps
b ibliotek.
209 Sock11ens skylclighel a u forsö,j a de fattiga n,imns
i /-lus.1hJ p,1 s.1 12.
210 Fattii;'•ården har s kild rats a,· llas.<hy s . J 11-11 :l
,an11 i en opublicerad arrikel av Södenna11 bevarad
i H em hrn·clsparkens bibliotek.
211 l nriinande av fau igkassan n;imn< i 1/ossby pä s.
11 l. l nko,nstn ocl, utgifter har tagi ts fr{tn elen
~ ;Lssa bo k som fördes av Hllstad., jflll igkassa o d I som
har he,·ar;,ts i Baswds b iblio teks arki\'
2 l ~ An,·ändanc.kt av hlakra n~i11u1c~ i Siidrnnan, 1na11us "Den gamla gard<'ns skiit.,d".
21:l Jordlörbät1n111de åtg,irder. såsom märgling och
g,,dsling, skildras i So111111ari11 s. 123-l 2~ .
2l -! Statisrik om m,'.irgling och cl ikni11g har b c-dknats
med utgangspuu kt från uppgifte r i Christia/1\lflr/s
Ui11s Hll.\hr1/111i11g:,.,;;//.ika/1s ,iw-,dogö,r•lser.
~E, Uppgiften a tl'r linns i H. 1\.A1uln.uo11 I!)70 s. '.l 5.
2 l fi l ' ppgilkn o,n bland an nat förs,in kta diken a tc rtinns i B ..·\. t\11ders..m11 I !170 s. 35
2 17 Tegelbruket, icl Bjf1llcgardcn har bL'Skri\·iis av H..-1..
A11dPn,on H170 och d et i B,L,tad a\· Hfl.)Sby s. ,,6- :i7.
218 T~xten Olll tillverkn ingen a,·_ jorclbruksred skap pa
E11gdtofta 111askinfahrik. hä1·r,,r fr;\n uppgifter i
i\lobngs. 200-20 I
2 19 Mekan isering a,·jordbrnket har baserats p ci npp·
gil"ter i H1i11gh « och ,\/obng.
220 ~kkanise1i11gen på IH~lO-talet 11:intns i boken :l11gfl·
lag och .Kiirragli1d s. :l(i.
221 För själrnd,igg>1 re och sj{ih·bindan· redogiir . \-son
,l lobrrgpås. 162- 16.-,.
222 ~'l<'kaniseringcn på I~Firq.{årdar11,1 grundar ·"ig
huvudsakli gen p ä bnupp1cckningar d iir jo rdbruksredsbp har ff,rtccknaLs. lll('n ock.sa p;'1 bland
a11 11at uppg ifter a,· Siefrm~,011.
223 L' ppg-iften finns i boken .411gala1; oth Kiirm1;ård s.
36.

133-160

22-1 A-s011 Aloberg red ogör för u tw-rklingen av slå tterlll;tskinen på s. 167- 169.
225 Bjl'J·ni11ger I 'l84 reclogii,· fö r mekan is<'ringsini1iati,·en i Förslå,·.
226 F\oken Ä ngalag orh Kiin-agård omnämner angtröskförrn ingen på s. 35.
227 Mä~i n gcm ö lla n oclt d e sista väderkrnrn arna pa
Bjiire h ar skildrats av Nf. .\'ils.101> 196--1.
228 Övergången till ,-axelbruk skildras a\' Liignrrl p,1 s .
11-1- 125.
229 Femärsberätte lscrna från kronofogden i Bjän·
fögderi under åren 1821- 1910 fin ns bernradc på
Landsarki,·et i Lund. refcrcnskod l.L\/ 10:l 1:VI I
lb.
2'10 L'ppgiften härriir från en dagbok s0111 skri1·iL< ar
Sn~n '.\ilsson och som återgetts av Ton/en Söt/,,,-.

man.
2!ll Yt:tcodling 11iimns i Brinf!/US s. 25.
232 Sockerbetsodling red ovisas i So111111ari11 p,i sid .
119- 120.
2:1:l Fö r växLförädling och växtffH~idling-sfön·tag i Sverig<' redogör Olsso11 1997.
23--1 lnLroduk1io11 ,I\· nya \'åxtsl;,g och sorter pres,·1111'rndes i \\"cibulls arsböcker och S\"e n,ka Ctsäclcsbolagets årsr<'clogörelscr.
2:lS Gaddinformcrarorn Huslt:lllni ngssällskapen pa s.
33+-337
236 f tt reportage från lanrbruks111ö1e1 fi nns i Tid11i11g
.fur l .a11dlh11.,hcl/111i11g (redaktör C. R. Wu lff) u:o 16
och 17 1855.
237 Guslaf,.m11 1996 s. 17-18.
:Z38 Skogens tillstand under börj an a,· 1800-takl tinn,
åtcrgi\'et i H1•sltriji1i11gr,r li/1 fljiin• hiimd 1817. fö r\"arad i Krigsarki,·ct.
2:19 Cppgi fterna om Bjäre-hyarna är h~mtade fr:i11
skiftesl1;1nd lingar.
2--10 I .ösen av ckeskog forns cloku111cnterad i handling
n r.( ; \'ll:26, pi, Lan,lorark ivet i L1111d.
2-11 Aterhcskog11ingens omfattning har ber,iknals lit·
ifdn LIJJJlgi l"ter i C:hris/ir,n1lflds l.äns H11.1fu1//11i11g,.,iill.ilinf,t dnhPrälleher.
2-12 I Gu.1lafsso11 disknteras åLerbcskogning på s. 20-22.
2--1:l G11s111/>-"m s. 20- 2'.!.
'.!·H Å1giircler fiir att hindra sand!lvk1c11 ,id ,\.ngcl holrn
har skildraLs ,I\· 1\ rnst1ij111_
2-15 Sancllh-kt, som ,-,,rett problem på Bj:ire. har skildrat., av Hr,ssby pa s. 11 3-1 H .
2-16 T illkomstc11 '"' Glim111i 11ge p la1 ll<'ring är d ok ume11Lt·1,1d i (;/imminge lm1buk.
2-17 \ ':ign,iti:t be,kri,·s i Ha.,.,b_l" pa s. 66-69 och l 6,,-

1GR
2-18 Om bonde n och h ans skenand,· ,·agn sanu s11iglar
som sm örjmedel berättar Sådrrman 19:18 på s.
201-202.
2 ·1\J ll i,l/in, 1762. En ckonumi~k-topografis k beskrivning. s. S:1-62.
230 \ ',,i-:arna5 hcskaffenhi:l under 1800-tale l fi1111s
iilergin:'t i H,.1krifi1ingar li/1 Hjii>-e hiirad I Hl 7. lörYarack i Krigsarkin·t.
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161- 178

'.!:,! \'äghi1llni11gsskyldighete11 sa 111m,111fatt,1s a,· Sommarin s. ] Ll -l.
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Kronan år 1817.

Tabell 31, s. 11 8

Fördelningen mellan inägor och utmark i fem byar.

Tabell 32, s. 126

Befolkningsnrvecklingcn i tre Bjäre-socknar under hundra år.

Tabell 33, s. 128

Boende i Drängstorps by åren 1860-70.

Tabell 34, s. 133

Antal gat.ehus i Bjäre-socknarna enligt en beskrivning av KristiansLads län
1767.

Tabe.ll 35, s. 133

Iloende i Salomonhögs by på 1840-taleL.

Tabell 3fi, s. 137

Redovisning av Båstad Fattig Cassa Ar 1842.

Tabell 37, s. 142

Tillverkning av jordbruksredskap på Engeltofta gods 1803-14.

Talwll 38, s. 151

Växlföljd på tre åkrar tillhörande Nils J önsson, Grevie.

Tabell 39, s. 155

Markens fördelning på hemman vid laga skifre i Drängstorp år 1835-36.

Tabell 40, s. 155

Fördelningen av antal ekar som lösts in i Bjäre-socknarna redovisade
per by.

Tabell 41, s. 156

Skogsarealen på Bjärehalvön åren 1866 till 1895 redovisad sockenvis.

Tabell 42, s. 156

Beskogning (hektar) ay Iljäre härad genom dels frösådd och dels
plantering.

Tabell 43, s. 169

J'vlängclen lass Yecl fraktad till Malmö fdu hamnarna på Bjärehalvön.

Tabell 44, s. 169

AnLalet fartyg som medförde andra varor än ved, från hamnarna i
norch·ästra Skåne till Malmö.

Tabell 45, s. 170

Antal bålar, som fanns i Bjäre å r 1711.
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Några av de s
som föreko m ·

Aln Längd1
Ar Ytmå tt n
Augmentshen
Avrad Arre
Avrösningsjo1
beroende
använda S'
större del,
klassades f
mar ken, e1
(avrösnin1
och nedäL
Bautasten
minnesst.e
Båle se Ski1
Ensäde Hel;
vilket inne
Famn
Längdmå t
Fjärdingsväg
clcs i fyra i
2 fi72 rne u
Fornåker, fosi
måste mar
sätt med r<
upphörde
ningsspår
given oclli
åker och 1
markyta, s
Fot Längdn
Frälsejord
talets bö1j
som till stc
som betal
ingick oft:

Ord och termer
Några av de svårförst{teliga ord och Lermer
som förekomme r i texten förklaras nedan.
Aln LängclmåLL som motsvarar 59,38 cm.
Ar YtmåtL motsvarande 100 m ~.
Augmentshemrnan se RusLh åll.
Avrad Arrendeavgift.
Avrösningsjord Jorden klassades i grader
b e roende på dess bördighet. Det mest
använda systemet innebar a u å kern och
större delen a v ängen (inrösningsjord)
klassades från 6 till 1, medan elen sämsta
marken, en del ängsskiften och utmarken
(avrösningsjorcl), klassades från % grad
och nedå t.
Bautasten
Naturlig eller grovt Lillhuggen
minnesste11 utan inskrift.
Båle se Skiftesverk.
Ensäde Hela åke rarealen besåddes årligen,
vilket inn e bar a tt ingen Lräda förekom.
Famn
Lingdmått motsvarand e 1, 8 meter.
Fjärdingsväg En gam mal svensk mil inde lades i fyra Ijärdingsväg, vilket mots\·arade
2 672 meter.
Fornåker, fossil åker För att odla upp mark
m åste man i regel bearbeta den p å olika
sätt med redskap som årder. Då odlingen
upphörde , återstod endas t vissa b e arbetningsspår i terrängEn. Spåren efter övergiven odling kallas fossil åker eller fornåke r och känHetecknas av enjämn, röjd
markyta, som ofta är terrasserad.
Fot Längdmå tt motsvarande 29,7 cm.
Frälsejord
Adelsståndet hade vid 1700talets början e n samrätt till frälsejorden,
som till större delen brukades av bönde r
som betalade avrad. Frälsehernmanen
ingick oftast i större eller mindre gods-

bildningar, som bestod av en huvudgårcl
och ränteskyldiga bondgårdar. Ränra n p å
ell frä lsehemman bestod antin ge n av
dagsverken, naturaproclukter eller pengar eller en kom bination av dessa tre ränteformer.
Gatehus Byns gata, som inte var en gata i
vår bemärke lse, var närm ast e tt slags allm än, ofta gräsbevuxen, p lan mellan gårdarna. På gatan låg gatehusen, i vilka
byns obesuttna bodde. Iblan d användes
också benäm ningen gatehus för torp.
Hall Berghäll eller klippa.
Hektar utgör I 00 ar, det vill säga 10 000
111~.

Hålväg
Fo rntida, u pp till e tt p a r meter
bred gång- elle r ricl\'äg, som slingrar sig
fram i la ndskapet.
Högloftstuga Axen benämnd sydgötiska
huset. Det är en ryggåsstuga omgiven av
härbärgshus, även ka llade härbren .
Inhyseshjon
Tillhörde tillsammans med
backstugusitta rna de obesuu.nas lägsta
skikt. u rsprungligen ,wsågs m ed be tec kningEn inhyseshjon de personer, som var
inneboende hos andra utan a tt vara närmare släkt med husbonden eller h an s
familj, och de Li ll hörcle in te heller det
egen tliga tjänstefolket. Men benämningen inhyses kunde också avse d e m som
bodde i ett hus på n ågon annans m ark.
Inäga
lnägorna best od av åker och ä ng
som var inhägnad, medan utmarken u tgjorde ge m ensam b e tesmar k. Inägorna
\ar indelade i ett eller fl era områden, den
så kallade vången. Varje vång· var indelad
i flera å kerfält eller fall, och va1:je fall var
i sin Lur uppdelat i e tt ston an tal långsmala å kerstycken eller tegar.
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Jordeböcker
För att skapa reda i beskattningen av den odlade jorden hade kronan
på 1500-talet börjat upprätta jordeböcker.
I dessa registrerad es alla jorclbru ksfastigheter socken för socken, liksom den
ränta, skatt eller avrad de var pålagda av
kronan.
Kappland Ett kappland är 1/32 tunnlancl
och motsvarar 154,3 m 2•
Kronojord Kronojorden ägdes av kronan
men brukades till större delen <1v bönder,
kronobönder. De betalade avracl till kronan, en d åtida motsvarighe t till arrende.
Dessutom var delar av kronojorden upplåten som boställen åt officerare och civila
ämbetsmän.
Kyrkojord Kyrkan disponerade sedan gammahj orcl som användes som boställe åt
prästerskapet och dessutom vissa hem1na11 , som var avsatta för prästernas avlöning .
Läst Mått p[1 ett fartygs lastfönnåga. År 1726
fast5tällcles att en skep psläst var cirka 2 448
kg. År 1863 infördes en ny läst, som motsvarade ungefär 4 250 kg.
Mad Sank äng ofta intill en å eller en sjö.
Mantal Äldre mått på skatteförmågan hos
en jord bruksfastigl1e t.
Marsvin Tumlare.
Mil En gammal svensk mil var 6 000 famnar
eller 18 000 alnar, det vill s~iga 10 688
meter. Avståndet mellan gästgivargårdarna skulle vara en sådan mil.
Nabo Granne.
Regale Rättighet som tillkommer kungen
eller kronan.
Revning
Upp mätning av jord i samband
med dess värdering för skattläggning.
Riksdaler
Före 1858 var 1 riksdaler lika
med 48 skilling. I ski lling motsvarade
ungefär 2,1 öre. Vid m yntreformen elen
30 juni 1858 infördes öre, ,far 1 riksdaler
var lika med 100 öre, o c h 1873 ersattes
riksdalern med en krona, vilken också
motsvarade 100 öre.
Rusthåll Rusthållet. innebar, att vissa stora
skatte- eller kronohemman befriades från
gnmclskatterna i utbyte mot att de anskaffaclc och underhöll en ryuare med häst
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och önig krigsutrmtning. H e m manet
kallades d å ett rusthåll och innehavaren
rusthållare. Inte s~illan \'ar det svårt att
hitta ett hemman, som var tillräcklig t.
stort för a tt kunna åtaga sig rustningen.
Därför förekom det ofta, att ett rusthåll
tillerkändes räntan också från närliggande hemman, så kallade augmentshernman, vilkas bönder således var ränteskyldiga till rusthållet..
Rågång Gräns mellan byar.
Skeppssättning En skeppsformad förhistorisk grav uppbyggd av rnecl jämna mellanrum lagda eller resta stenar.
Skiftesverk Väggarna till hus i skiftesverk
(båle) är uppbyggda av horisontellt liggancle pla nkor infogade i stolpar. Korsvirkeshus består a\' en gles ställning av
stockar, som fylls med lerklinat flätverk.
Det var tillgången på virke, som avgjorde
\'ilken teknik som skulle användas.
Skilling se Riksdaler.
Skottskog En mosaik av höproducerande,
årligen slåttracle ytor och ens taka eller i
gru pper stående tr~id och buskar, av vilka
ett antal beskars helt nära markytan med
ett intervall av några år. Förutom hö producerade skottskogen också ris, ved och
virke för tillverkning av träprodukter.
Skålpund
Ett viktrnå tt som motsvarade
0,425 kg. 1Jugo skål puncl motsva rade ett
lispund eller 8, 5 kg.
Stut Kastrerad 0urkalv, som sedan tämjdes
till dragare.
Surskog Smärre skog av al, pil, vide eller
hassel.
Tilta .Jordremsa som vänts av plog.
Tjörne Taggiga buskar exem pelvis n yponros och dess släktingar.
Torplega Torpet var oftast uppfört på enskilt ägd mark så kallad intaga på unnarken. Enligt lagstiftning från 1700-talets
mitt. kunde ett. t.orp in te ägas av torparen
utan torpe t löd under en gård eller ett
säteri, som ägde marken där torpet låg·.
Torparen betalade lega for torpet till
hemmansägaren i form av reda pengar
eller som d agsverken.

Tunna Präst, s·
delvis meds
och dess d el
e tt strykmåt
fast mått be
struket resr
146 ,55 och
18,32 liLet~ e
2,62 liter. Fr
mål till sko
kommunalt
tum, vilket
0,026 liter.
Tunnland M,
Vång se l näg

Tunna Präst. skollärare rnecl flera avlönades
delvis meci spannmål. som mättes i tunna
och dess delar. D:1 tunnan strukits av med
ett strykmått kallades måttet struket, och
fast målt betydde rågat mått. En t unna
struket respektive fast mått motsvarade
l 4-6,55 och 164,87 liter. En fjärding var
18,32 liter, en skäppa 27,48 och e n kanna
2,62 liter. Från år 1863 mättes lönespannmål till skollärare och präst med fl era
kom munalt anställda i kubikfot och kubikturn, vilket motsvarade 26,1 7 respeklive
0,026 liter.
Tunnland i\fotsvarar en yta på 4 936,6 m~.
Vång se Inäga.

Åbo Bonde som bodde p å och brukade
annans jord. Ahorätten innebar en ärftlig
hesittn ingsräll.
Årder Rcd~kap förjordbearbetning, i Norden känt sedan 5 000-6 000 år. Det består
av en ärjebågc, som utgör elen del som
går ner i marken, en dragstång och evcnt11ellt ett styre eller en bakståndare. Årdret ä1jer jorden, vilket inne här an det
ristar fåror i marken, men det vänder inte
jorcien i tiltor som plogen gör. Ett annat
narnn på årder är ä1:jekrok.
Ör Grovt, skarpkantat grus
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KoncejJtlwrlan för ril'II elwno111is/l(J kartan ji-än f1eriodm
111dltrn Försla och A11dm \ iidr/skrig'ft. mlovirnr el/ lr111dslw/1
där 111\'l'ket a11 11wrkn11a har
kom11iil till rm1•ä11dni11g. }'lien/
1i11, ii11g.rnu11kerfa1111s lmar virl
rim h11r lidpu11hten 1111111 h11v11drlden rw dni 11JijJ11fl 111ad1e11
bPs!od av dkm11m11 i gul färg
i i!arlm1. I-:r11lr111 är myrhel rlela{jemd oth rlmna handrilade
1•enio11 iir urs/H1111glige11 i .1/w/a
1:20 000, 11ilhet giir all 11w 11
lw 11 se emkilrla bygp;nader och
del dda{j'nnde väp;nä/el. Mrm
/w11 orliså sefastighel.1slmhl11ren
SOi/i de11 gesl altadr' sig e/in
skif!esnfon11enw och andra
Jör1i11dri11gar under 1800-/alei.
1-:11 a111w11 J1iilagfigjiirii11dri11[;
1110/ lidigm'f' iir 11/1/miixlm av
stal/o11s~amhiillm som ifirllel
med Gn"l•ie ofia hamnade en
bil.J1<111 l1yrlw11 och del iilrlre
.mrkf'nrentrel. fo:äl/11: Dr,pm
lwwPJ!ibladen 1i// 1,fw110111islw
lwrtr111: 3:2a, flal/1111ds Widerö;
3:2. Torelw11; 3:3 Båstad: 3:9,
Mäsinge: 3:10, (;rP-uie. Länet
b/e11 karlernl 1111dl'J' Jmiodm
1926- 3-1.

Oms/a1r1bilrlms lwh1g,_r;el11' i
Fiirslii1111id !800-ta/ets ,1/11/, han
;ii111/Zim.1 111ed den som iir 11/rilad
jJrJ rlni i11(iil/da rf1,taljlwrtr111
/i/in rirlw / ')30.
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BONDESAMHÄLLETS OMVANDLING I NORDVÄSTSKÅNE
På Bjärehalvö n - "risbygden " i Skånes nordvästra utkant - har inbyggarna sedan gammalt
varit mångsysslare för att klara sin överlevnad. Förutom av jordbruket, fick de sin bärgning av
skogen, sjöfarten och fisket. Boken behandlar de stora agrara omvälvningarna under 1700och 1800-talen, som kom au helt förändra livsvillkoren. Här skildras först hur skiftena ,H'jorcl
kom att påverka utvecklingen och d~irefter hur den nya tiden tog sig uttryck i införandet
av nya odlingssystcm, förädling av växter och djurrase1·, större ekonomibyggnade1~ fabrikstillverkade redskap etc.
Författaren siitter in hela denna omvandlingsprocess i ell större samm anhang, cbr han
kan visa hur de stora skeendena i omvärl den också kom att på\Trka utvecklingen lokalt.
både befolkningens levnadsvillko r och kulturlandskapets utseende.
Bokens författare. Mats Gustr1/ison, är professor i resistensbiologi vid SLU och lekm annahistoriker. I boken visar han resultaten aY egna omfattande arkivstudier av skiftesha11cllingar och av många lokalhistorikers forskningsinsatser. Författaren har ä\·en under många
decennier företagit faltstudier - långa strövtåg genom kulturlandskapet - for att stuck·ra
spåren av den agrara historien i naturen. Detta dubbla arbetssätt har givit honom en bra
grund för att lättfattligt kunna beskriva alla de komplicerade sammanhangen.
Med dessa kunskaper kan läsaren öka si n förståelse för elen agrara historien och få ökad
respekt lör tidigare.: generationers arbete inom j ordbruket. Detta utgör grunden för en
fortsa tt varsam hantering av Bjä1·ebygdens kulturlandskap.

