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Inledning 

Etnobiologi omfattar samspelet mellan människa och landskap. Framförallt är det 
en studie av hur människan har använt sig av naturens resurser genom tiderna; 
kunskap som har kommit att ligga allt längre bort från nutidens människor. 
Frågan om vad som räknas som natur kan diskuteras. De flesta är dock överens 
om att det skånska landskapet saknar natur som är opåverkad av mänskliga aktivi-
teter. Naturen har omformats till ett kulturlandskap sedan den senaste istidens 
reträtt. I föreliggande rapport används därför ofta benämningen landskap istället 
för natur. 

Genom projektet Tillämpad etnobiologi för kulturmiljövård har Regionmuseet för 
avsikt att skapa en metod som kan användas inom kulturmiljövården för att lyfta 
fram och tydliggöra etnobiologin på ett lokalt plan.  

Metoden har delvis arbetats fram genom fallstudier av människors förhål-
lande till landskapets resurser på lokal nivå. Den lokala nivån är i detta fall sock-
nen, en äldre administrativ enhet som legat till grund för en systematisk uppdel-
ning i många arkiv.  

För att kunna göra jämförelser av vad källorna kan erbjuda för underlag, be-
roende på vilken socken som undersöks, har vi valt att närmare studera tre intill 
varandra liggande socknar i nordöstra Skåne. De tre socknarna Vånga, Ivö och 
Ivetofta, har skilda geografiska förutsättningar. Vånga socken kännetecknas fram-
förallt av skog och småsjöar. Ivö socken omfattar ön i sig självt samt delar av den 
omgivande Ivösjön. Ivetofta är huvudsakligen en socken på slättbygden med 
gräns mot Hanöbukten och Östersjön. 

Projektet har genomförts i samarbete mellan biolog och kulturvetare på Re-
gionmuseet Kristianstad samt projektanställd etnolog. Utgångspunkten i arbetet 
har varit att etnolog, biolog och kulturvetare har använt var sina sätt att eftersöka 
underlagsmaterial för att sedan gemensamt gå igenom och kritiskt granska resul-
tatet samt utveckla en metod.  

Etnobiologi har uppmärksammats allt mer under 2000-talet. Under slutfa-
sen av föreliggande projekt utkom boken Nycklar till kunskap. Om människans bruk 
av naturen. Denna är en sammanställning av ett trettiotal artiklar som alla tar upp 
frågan om hur olika källor kan användas för att studera hur människan har använt 
naturens resurser. Verket är ett samarbete mellan CBM Centrum för biologisk 
mångfald och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Inför fortsatt arbete med 
etnobiologi på Regionmuseet kommer vi att ta del av artiklarnas innehåll. 
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Källor  

För att inhämta kunskap och historiska fakta vänder man sig naturligtvis till olika 
källor. Eftersökningar av natur- och kulturgeografisk information genom studier 
av historiska kartor, litteratur och skrifter, inventeringar, dokumentationer och 
program med mera ingår ofta i Regionmuseets arbete. Vissa källor används gång 
på gång, andra är värdefulla då och då beroende på vilken typ av studie som skall 
utföras.  

Nedan listas en rad olika källor tillsammans med en liten beskrivning om 
vad man kan förvänta sig hitta i dem. Därtill presenteras kortfattad information 
om källornas tillämplighet i de utvalda socknarna. Observera att detta är ett urval 
av källor, som antas innehålla relevant information för föreliggande projekts ge-
nomförande, och inte en komplett redogörelse. 

Historiska kartor 

Gerhard Buhrmans karta 

Gerhard Buhrmans karta från år 1684 tillhör en av de första svenska kartorna 
över Skåne. Kartan redovisar landskapet översiktligt och olika landskapskaraktä-
rer framgår tydligt. Öppna marker, löv- och barrskogar, vattendrag, vägar och 
byar är markerade. Det finns flera versioner av denna karta vilka sinsemellan skil-
jer sig något åt, men den som kallas Kungsboken 1 i Krigsarkivet tillhör de mer 
detaljerade. 

Geometriska avmätningar 

De äldsta lantmäterikartorna härrör i regel från senare delen av 1600-talet och 
början av 1700-talet. Dessa är så kallade geometriska avmätningar som redogör 
för en bys eller en specifik gårds markinnehav.  

Kartan redovisar gårdarnas läge i byn. Oftast är de enskilda byggnaderna 
inte utritade utan markeras med en hussymbol eller en färgmarkering. Ibland 
framgår det vem eller vilka som var brukare av gårdarna, men i vissa fall nämns 
endast ägarnas namn. Hur byns inägor och utmark var strukturerade med gärdes-
gårdar framgår, i regel, tydligt liksom åkermarkens tegindelning. Anläggningar 
såsom kvarnar och fasta ålfisken brukar vara markerade.  

Kartans tillhörande handlingar är ofta upprättade enligt ett visst mönster ut-
ifrån givna instruktioner. I beskrivningen ingår en beskrivning av byns resurser 
med fokus på de areella näringarna, till exempel hur åkermarken brukades och 
hur mycket den avkastade. Ibland redogörs för antal dragare som krävdes för 
åkerbruket, typ av jord, om det var stenigt eller ej, liksom de vanligaste grödorna.  
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Ett utsnitt ur Gerhard Buhrmans karta över Skåne 1684. 

Ängsmarken beskrivs ofta något mer kortfattat; var den var belägen, om den var 
torr eller sank eller om den var bevuxen med träd. Betesmarkernas kvalitet liksom 
tillgångar i form av skog till timmer, ved, gärdselvirke eller ollonskog nämns ock-
så. Övriga tillgångar såsom humlegårdar, kvarnar och fiske brukar också tas med, 
ibland också trädgårdar och kålgårdar. Till handlingarna hör även en tabell där 
areal och avkastning för respektive markområde redovisas.  
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De geometriska kartorna har inte upprättats över alla byar men kan vara lämpliga 
att använda som ett ”titthål” bakåt i historien. Med det menas att man inte alltid 
kan få en helhetsbild av ett utvalt område, men enstaka kartor kan ändå användas 
som exempel. Jämförelser mellan de äldsta kartorna och de omkring hundra år 
yngre skifteskartorna visar att övergripande strukturer såsom inägor och utmark 
ofta kan skönjas ganska väl även i skifteskartorna. Detta kan vara bra att vara 
medveten om ifall 1600-1700-talskartor saknas över en by. 

De fysiska kartorna har flyttats från de regionala lantmäterikontoren, men 
är istället lättillgängliga via en digital söktjänst på Lantmäteriets hemsida. 
I Ivetofta socken är samtliga byar, förutom frälsegårdarna Årup och Håkanryd, 
karterade under tidigt 1700-tal och hela Ivö är kartlagd år 1721. För sex av hem-
manen i Vånga socken finns geometriska avmätningar från år 1696, för övriga 
saknaså kalladeartor från denna period. 

Skifteskartor 

Storskifte genomfördes i vissa byar, från mitten av 1700-talet. Syftet var att samla 
de mycket splittrade ägorna i färre skiften. Från första hälften av 1800-talet finns 
desto fler kartor i form av en- och laga skifteskartor som berör ett stort antal 
byar.  

Kartorna är oftast upprättade byvis inför skiftesförrättningen vilket innebär 
att kartans landskap är en spegling av förhållandena före skiftets förändringar. De 
olika markslagen såsom åker, äng och utmark redovisas tydligt på kartan och be-
skrivs noggrant i de tillhörande handlingarna. Avkastning, areal och typ av mark 
redovisas för varje litet markområde. Ibland framgår även specifika marknamn 
som kan ge ytterligare information, men det skiftar från lantmätare till lantmätare. 
Varje enskild byggnad är utritad på korrekt plats och med skalenliga mått.  

I samband med skiftesförrättningen genomfördes vanligen en husesyn där 
gårdarnas byggnader beskrevs noggrant med mått, material och skick. Denna låg 
till grund för bedömningen av vilken eller vilka gårdar som skulle flyttas ut från 
bykärnan. De gårdar som var i sämst kondition riskerade i högre grad att flyttas. I 
husesynerna framträder traktens byggnadsskick som i viss mån speglar de lokala 
resurserna i landskapet, till exempel var den virkesbesparande korsvirkeskon-
struktionen vanlig i slättbygderna där det fanns ont om virke men gott om lera. 
På samma sätt var timrade byggnader vanliga i den norra skogsbygden. Under 
senare delen av 1800-talet blev emellertid kopplingen mellan bebyggelse och 
landskap allt svagare på grund av bland annat järnvägstrafik.  

Storskiftesreformen, som var först ut av skiftena, genomfördes endast i ett 
förhållandevis litet antal av byarna i Vånga, Ivetofta och Ivö socken. Enskifte eller 
laga skifte genomfördes däremot i majoriteten av byarna i alla socknarna. 
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Geometrisk karta över Edenryd, Ivetofta socken, från 1705. 

Skånska rekognoseringskartan 

Det militära kartverket skånska rekognoseringskartan kompletterar bilden av det 
tidiga 1800-talets landskap. Syftet med kartan var att kartlägga var trupper kunde 
ta sig fram, slå läger och vilka resurser som fanns i byarna. På kartan redovisas 
bland annat höjder, sankmarker, vägsträckningar och vegetation vilket ger en för-
hållandevis fyllig bild av hur landskapet såg ut.  

Den norra delen av Skåne saknar kartor eftersom projektet lades ner innan 
hela landskapet var färdigkarterat. Av den anledningen är inte Vånga socken re-
dovisad, till skillnad från Ivö och Ivetofta. Däremot finns statistik över byarna i 
varje socken, även de norra delarna, där bland annat avkastning och djurantal 
framgår. Utifrån dessa uppgifter kan analyser göras kring bygdernas näringar lik-
som jämförelser socknarna emellan.  

Häradskartan 

Den så kallade häradskartan, eller häradsekonomiska kartan, från tiden kring 
1930 är en ekonomisk karta som redovisar fastighetsgränser, bebyggelse och 
markslag. Kartan upprättades under en period då jordbruket i det närmaste låg på 
odlingsmaximum. Kartan är i skala 1:20 000 och indelad i ett antal blad med 
Malmöhus län och Kristianstads län var för sig. Till kartan hör en beskrivning 
som är sockenvis uppdelad.  
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Samtliga fastigheter finns uppräknande i tabellform, där uppgifter som areal, fas-
tighetsägare eller arrendatorer samt eventuella samfälligheter inom byarna finns 
redovisade.  

Samfälligheter kan vara till exempel lastageplatser, lertag, sandtag, båtställen 
eller tvättplatser. De ger läsaren en antydan om resurser och näringar i trakten. 
Sand- eller grustag var den vanligaste typen av samfällighet i Ivetofta och Vånga 
socknar, medan båtställe var den vanligaste inom Ivö socken. Samfälligheter som 
kvarnplats, fiskeplan och stenbrott redovisas enbart i Vånga och roddarboställe 
och vattning endast på Ivö. 

1970-talets ekonomiska karta 

Ett förhållandevis modernt landskap framträder på denna ekonomiska karta. 
Kartan är baserad på ett ortofoto (se nedan) som ligger i bakgrunden varpå kar-
tans symboler projicerats.  

Flygbilder 

Flygfoto 

Ungefär ett decennium efter tillkomsten av Häradskartan togs flygfoton över 
Skåne. Kustområdena fotograferades under åren 1938-1940, medan inlandsbil-
derna togs 1947. Bilderna skulle användas som underlag för en ny ekonomisk 
karta, vilket aldrig genomfördes.  

Flygbilderna kompletterar uppgifterna från häradskartan, även om det kan 
skilja ett tiotal år mellan dokumentationen i vissa områden. Vegetationen i land-
skapet framträder förhållandevis tydligt även om bilderna är lite gryniga. Land-
skapets variationer blir åtminstone tydligare på fotot än kartbilden som ju medve-
tet är en förenkling av verkligheten. Som exempel kan nämnas att en skog kan 
vara mer eller mindre gles och en betesmark mer eller mindre öppen. De flesta 
kartor redovisar inte dessa skillnader.  

Flygfotona finns tillgängliga via GIS-centrum vid Lunds universitet.  
(www.giscentrum.lu.se) 

Ortofoto 

Ortofoto är en benämning på en ny slags bildinformation som kan vara ett bra 
hjälpmedel vid kulturhistoriska undersökningar. Ett ortofoto är i grunden en 
flygbild som bearbetats för att hela bilden ska få samma skala. På fotot avbildas 
dagens landskap men det går att lägga till kartor för mer ingående studier och 
jämförelser. Att enbart studera det nutida landskapet från ovan kan dock ge 
många upptäckter som leder bakåt i tiden. Många spår från människans använ-
dande och förvandling av naturen syns extra bra om man ser dem från ett fågel-
perspektiv.  
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I detta projekt har ortofoton som finns tillgängliga på Internet studerats för att ge 
en översiktlig bild av de tre socknarnas nutida utseende och struktur.  

Lantmäterimyndigheten är en av flera aktörer som framställer ortofoton. 

Skriftliga källor 

Linnés skånska resa. 

Om man är ute efter omfattande skildringar av 1700-talets Skåne, skall man själv-
klart använda sig av Carl Linnéus Skånska resa från 1749. Linné, som reste på 
kungens begäran, skrev ner en mängd beskrivningar av landskapet som han fär-
dades genom.  

I bokens register, som omfattar 13 olika delar, ingår allt ifrån fiskelägen, or-
ter, trädgårdar, växter och djur till ”fysikaliska” och ”ekonomiska saker”. Linné 
besökte inte alla byar och platser, men längs de vägar han färdades var det inte 
mycket som passerade honom obemärkt.  

Linné varken passerade eller besökte projektets studerade socknar. (Linnae-
us 1751) 

Gillbergs verk 

1765 och 1767 utgavs två omfattande verk av kommissionslantmätaren J Lorents 
Gillberg. Dessa är omfångsrika beskrivningar över Malmöhus och Kristianstads 
län vid mitten av 1700-talet. De två böckerna benämns Historisk, Oeconomisk och 
Geographisk Beskrifning Öfwer Malmöhus Lähn uti Hertigdömmet Skåne samt Historisk, 
Oeconomisk och Geographisk Beskrifning Öfwer Christianstads Lähn uti Hertigdömmet 
Skåne.  

I Gillbergs böcker presenteras socken för socken, under sina respektive hä-
rader, med varje stad och by uppräknad. Uppgifter som till exempel mantal, jord-
natur, gatehus och antal kvarnar finns redovisade. Författarens beskrivning över 
varje bys marker och dess användbarhet ger en god bild om tillgångarna. Åkern 
kan till exempel beskrivas som tillräckelig och god, höbolet kan vara gott, ängen swag 
eller nödig, skogen härlig, ansenlig eller nödig. Skogen delas in i antingen högskog 
eller surskog alternativt anges med trädslagen bok, ek eller furu. 

Vånga, Ivetofta och Ivö socknar finns alla beskrivna av Gillberg. (Gillberg 
1767)  

Hembygdslitteratur 

Hembygdsföreningar har god kännedom om vilka människor i den egna bygden 
som bär på intressant kunskap. En viktig del i deras ideella arbete är att samla in 
lokala berättelser. Ofta sker det genom arkivstudier, intervjuer och samspråk med 
personer som väl känner till hantverk och sedvänjor som utövats i området.  
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De flesta föreningar samlar materialet i årsböcker, som går ut till medlemmarna 
och bibliotek i närområdet. Ibland har man tagit fram index över äldre artiklar så 
det är enklare att göra eftersökningar i materialet.  

Det finns hembygdsföreningar som omfattar hela härader och kommuner 
men även mindre lokala sammanslutningar och byalag. I Vånga socken är Före-
ningen Örsnäs hembygdsgård och Oppmanna-Vånga hembygdsförening aktiva. I 
Ivetofta verkar Ivetofta hembygdsförening och Byträffen Edenryd-Krogstorp-
Åby medan Ivö socken verkar saknar hembygdssammanslutningar förutom Vil-
lands härads hembygdsförening som täcker samtliga tre socknar.  

Skånes hembygdsförbund är paraplyorganisation för hembygdsrörelsen i 
Skåne. (www.skaneshembygdsforbund.se) 

Naturskyddsföreningens årsskrifter 

Naturskyddsföreningen är en ideell organisation som har varit verksam i mer än 
hundra år sedan starten 1909. I Skåne har Länsförbundet, Naturskyddsförening-
en i Skåne, gett ut en årsbok allt sedan 1910, som kan vara en god källa till kun-
skap om människa och natur under 1900-talet. De senaste femtio åren har varje 
bok utgått från ett specifikt tema som exempel ”Kristianstadsbygden”, ”skånska söt-
vatten” och ”den skånska skogen”. För att underlätta sökning bland artiklarna finns 
ett index för alla årsböcker, till och med år 2005, tillgängligt via föreningens hem-
sida.  

Det är framförallt Ivö och Ivösjön som det går att hitta information om i 
denna källa; sex artiklar handlar specifikt om dem. Sökning på Vånga och Ivetofta 
ger inget resultat men det går att läsa om dessa områden i andra artiklar. 
(www.skane.naturskyddsforeningen.se) 

Etnologiskt material 

Intervjuer 

För en etnolog är intervjuer och observationer två slags arbetsredskap. Att 
genomföra intervjuer och använda informationen från dessa som ett källmaterial 
är ett sätt att dokumentera historia.  

Genom att göra djupintervjuer med människor som ingår i ett specifikt 
sammanhang eller ett geografiskt område, samlas berättelser och minnen in. In-
tervjuerna baseras vanligen på frågor som bestämts i förväg, vilket gör att alla 
som deltar i studien får samma frågor. Vad som sedan tillkommer utöver frågorna 
beror helt på varje enskild individ. Vilka som deltar i en intervju kan bestämmas 
på olika sätt. 
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Betande kor på strandängarna i Ivetofta socken. Foto: Cissela Olsson, Regionmuseet 

Frågorna ska vara väl genomtänkta och formulerade med ett tydligt fokus på det 
som efterfrågas. Då ges den intervjuade goda möjligheter att ge ett relevant svar. 

Under intervjuns gång har intervjuaren ett tufft arbete med att hålla infor-
manten, det vill säga den som intervjuas, på rätt spår. Detta kan göras genom att 
ställa konkreta motfrågor. 

De 21 personer som intervjuats för detta projekt är samtliga födda eller 
uppväxta i någon av de tre socknarna. De är födda mellan åren 1920-1956, och kan 
berätta om egenupplevda minnen från omkring 1925 och fram till nutid.  

Ett mindre antal enkäter lämnades för spridning till intervjupersoner, med 
koppling till hembygdsföreningar, i de tre socknarna. Ett enkätsvar inkom.  

I efterföljande text kallas både intervjupersoner och uppgiftslämnare för in-
formanter. 

Frågelistor 

En möjlighet till insamling av etnologisk information är att skicka ut frågelistor. 
Folklivsarkivet i Lund, som har sysslat med frågelistor sedan 1932, sände ut den 
229: e listan i ordningen år 2009. Listorna kan beröra i stort sett vad som helst 
inom svensk vardagskultur. De skickas enbart ut till människor som anmält sig 
som frivilliga meddelare.  
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Exempel på en frågelista vars svar har använts i detta projekt är Grödans inbärning i 
äldre tid (frågelista 63, Lunds Universitets folklivsarkiv).  

Uppteckningarna från Folklivsarkivet kommer från personer födda mellan 
åren 1842-1895, med härkomst från någon av de tre socknarna. Deras minnen 
kommer från omkring 1845 och sträcker sig in på 1900-talet. Berättelser om hur 
människan använde naturens resurser före år 1845, i de tre studerade socknarna, 
går inte att finna med hjälp av intervjuer eller uppteckningar enligt vår bedöm-
ning.  

Bilder 

En bild är ett sätt att spara en sekund i tiden, men kan samtidigt spegla en hel 
tidsepok och ge en stor mängd information. Människor, växtlighet, landskap, års-
tider, föremål och händelser är bara några exempel på vad en bild kan förmedla 
till eftervärlden. Att göra jämförelser mellan gångna tider och nuet genom studier 
av bilder är en fantastisk möjlighet. Konsten att fotografera och se bilder blev 
tillgänglig under början av 1800-talet. 

Regionmuseet har en bildsamling som innehåller mer än 500 000 bilder. 
Bilderna finns i olika material och format som i sig också speglar den tidsperiod 
de är tillverkade. Omkring 90 000 bilder har skannats och finns inlagda i ett data-
basprogram kallat Reflex. Skanning pågår inom ett projekt kallat Kulturarvs-It 
och ca 500 tillkommer till databasen varje månad. Bilderna är sökbara och en 
sökning på antal bilder från projektets studerade socknar ger ett resultat på 10 
804 bilder från Ivetofta, 3525 från Vånga och 67 bilder från Ivö. 

Bildkonst 

Målade tavlor, teckningar, skulpturer och olika formen av grafik, som samlas un-
der begreppet bildkonst, kan också användas som en källa för studier inom etno-
biologin. 3450 bildkonstföremål är registrerade i Reflex.  

Att söka fram konst från en specifik socken kan vara besvärligt då föremå-
len är knutna till konstnären och inte till en specifik plats. Diskussioner om kons-
ten som källa kom upp först under projektets slutfas och därför har inga efter-
sökningar gjorts inom detta område.  

Föremålssamlingar 

Att undersöka föremålssamlingar kan ge goda inblickar i livet förr eftersom de 
speglar den praktiska verkligheten ur olika perspektiv. Levnadsförhållanden, sam-
hälle, teknik och trender är bara några exempel på vad som kan utläsas ur ett fö-
remål. Saker, redskap och andra hjälpmedel som människan behövt har en otro-
ligt lång livstid, många gånger längre än ett människoliv.  
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En karda att lugga upp ylletyg med. Kardan är med största sannolikhet tillverkad av fröställningarna från växten Vävar-
karda Dipsacaceae sativus. Har tillhört Herman Olsson i Vånga, vadmalstamp och färgeri. Foto ur föremålssamling. 

Regionmuseets samlingar innehåller mer än 100 000 föremål, både från Skåne 
och från andra landskap och länder. Föremålen har samlats in under ett tidsspann 
av cirka 125 år och omfattar till exempel jordbruksföremål, handel och hantverks-
föremål, husgeråd och leksaker.   

I databasen Reflex går det att söka bland föremål och göra olika indelningar 
av materialet, till exempel sockenvisa sökningar. Man kan även använda det karto-
tek som finns på plats vid föremålssamlingen i magasinet i Kristianstad. 

Omkring 62 000 föremål är sökbara i databasen men sökningar efter före-
mål från projektets studerade socknar ger endast ett resultat på 88 föremål från 
Ivetofta, 46 från Vånga och 5 från Ivö. 

Inventeringar och program 

Inventering av ängar och betesmarker 

Under åren 2002-2004 inventerades landets ängar och betesmarker inom Ängs- 
och betesmarksinventeringen. Inventerarna undersökte naturtyper, växtlighet och 
kulturlämningar för att dokumentera var olika värden finns och i vilken omfatt-
ning. Fältundersökningen omfattade så mycket som 300 000 ha, varav 7000 ha 
bedömdes som värdefull ängsmark och 229 000 ha som dito betesmark. Resulta-
tet av inventeringen finns samlat i en databas, kallad TUVA, på Jordbruksverkets 
hemsida.  
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Det här är bilder som visar en tjärränna och en snugga i Vånga socken tagna i projektet Skog och historia. Foto: Brita 
Tronde, Regionmuseet. 

Där kan man söka fram samtliga besökta lokaler och få veta mer om dem och 
dess värden. I Vånga socken är endast 9,3 ha registrerade i Ängs- och betesmarks-
inventeringen, vilket kan jämföras med 31 ha på Ivö och hela 563,4 ha i Ivetofta 
socken. 

Ängs- och betesmarksinventeringen har en föregångare i Ängs- och hag-
marksinventeringen som genomfördes 1987-1992. Då inventerades nästan 198 
600 ha mark. (www.jordbruksverket.se) 

Fornminnesregistret 

År 1937 fick Riksantikvarieämbetet av riksdagen ansvaret att systematiskt inven-
tera alla fasta fornlämningar som var synliga ovan jord. Sedan dess har fornläm-
ningsbegreppet vidgats till att omfatta flera olika typer av lämningar och även 
fornlämningar dolda under mark. Inventeringar har gjorts i flera omgångar och 
ny information har successivt lagts till. 

Under åren 2005-2006 genomfördes ett projekt i enbart skogsmarker, be-
nämnt Skog och historia, som ett tillägg till den traditionella fornminnesinventering-
en. Till skillnad från den noterades nu även sentida kulturlämningar såsom till 
exempel stenmurar och torpruiner. Projektet var ett samarbete mellan Riksantik-
varieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och Regionmuseet Kristianstad. De 
nyfunna lämningarna har successivt fogats till fornminnesinventeringen efter 
granskning och detta arbete är ännu inte fullföljt 2010.  

Samtliga registrerade lämningar finns tillgängliga för allmänheten i Riksan-
tikvarieämbetes digitala söktjänst, kallad Fornsök (www.raa.se). 
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Enligt Fornsök, finns totalt 532 lämningar i Ivetofta, 412 i Vånga socken och 77 
inom Ivö socken (februari 2010). De vanligast förekommande lämningarna skif-
tar mellan socknarna. I Ivetofta är förhistoriska boplatser den vanligaste typen, 
tätt följd av fyndplatser och gravar, även dessa med förhistoriskt ursprung. På Ivö 
är olika typer av gravar den vanligaste fornlämningen, medan så kallade agrara 
lämningar med rötter i ett äldre jordbruk, dominerar i Vånga socken. Denna sist-
nämnda grupp innefattar framför allt ”fossil åkermark” i form av odlingsrösen 
och röjda åkerytor som är avgränsade genom låga, övertorvade stensträngar, men 
även hägnader och hägnadssystem samt kvarnar.  

Flertalet fornlämningskategorier förekommer i större eller mindre omfatt-
ning i samtliga socknar, men det finns vissa typer som har en mer begränsad ut-
bredning, t ex tjärdalar som enbart förekommer i Vånga socken eller lämningar 
efter tegelbruk som enbart finns i Ivetofta. Eftersom Skog och historia endast 
genomförts i vissa socknar kan fornlämningsbilden bli något missvisande vid 
jämförelser. Torplämningar är till exempel en lämningstyp som är vanligare i 
Vånga socken än i någon av de andra socknarna. 

Kulturmiljöprogram 

För att få en snabb överblick och en sammanställning över ett områdes kultur-
värden är det regionala kulturmiljöprogrammet i Skåne en intressant källa. Det 
togs fram av Länsstyrelsen i Skåne och stod färdigt 2006. I programmet beskrivs 
särskilt värdefulla kulturmiljöer i Skåne liksom historia och utveckling samt typis-
ka karaktärsdrag i det skånska landskapet.  

De avsnitt som berör Vånga, Ivö och Ivetofta socknar ger en beskrivning av 
och en bakgrund till befintliga värden i områdenas nutida landskap. Ur etnobio-
logisk synvinkel får man däremot ingen närmare information förutom de över-
siktliga beskrivningarna kring framväxten av vissa industrier. Kulturmiljöpro-
grammet finns lättillgängligt på Länsstyrelsens hemsida. (www.lansstyrelsen.se) 

Landsbygdsprogram 

Det skånska landsbygdsprogrammet har tillkommit som ett led i arbete med att 
landsbygden skall präglas av en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveck-
ling. Det handlar om politiska mål som innefattar till exempel sysselsättning och 
hållbar tillväxt men också bevarande av natur- och kulturvärden. Det skånska 
landskapets förutsättningar är den centrala utgångspunkten.  
Programmet ger bland annat en bild av nuläge och landskapets utveckling fram 
till nutid samt ger förslag på riktlinjer för en framtida hållbar utveckling. I texter-
na finns en viss beskrivning av människans historiska användning av landskapet.  
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Ivöklack bjuder på en fin utsikt över Ivösjön som är en gemensam knytpunkt för de tre socknarna Ivö, Vånga och Ivetofta. 
Foto: Anki Karlsson, Regionmuseet. 

Större fokus har lagts på redogörelser av hur landskapet resurser används idag 
med konkreta faktauppgifter. Möjligheter och svårigheter tas upp vilket ger en 
god bild av befintligt läge. 

Skåne delas in i 26 olika karaktärsområden där Vånga och Ivö socknar samt 
norra delen av Ivetofta socken ingår i det område som benämns Skånes sprick- 
och sjölandskap. Den södra delen av Ivetofta socken hör till området som kallas 
Kristianstadsslätten. Det Skånska Landsbygdsprogrammet finns lättillgängligt på 
Länsstyrelsens hemsida. (www.lansstyrelsen.se) 
 
Sedan 1996 har Regionmuseet genomfört kostnadsfri enskild rådgivning till 
markägare i Skåne. De ingår som en av många åtgärder inom den gemensamma 
landsbygdspolitiken inom EU. Rådgivningarna har genomförts inom ramarna för 
det nuvarande landsbygdsprogrammet och dess föregångare.  

En enskild rådgivning utförs genom ett besök på gården vilket resulterar i 
en skötselplan över fastighetens natur- och kulturvärden. Arkiv- och kartstudier 
av gården ingår liksom en placering av fastigheten i sitt historiska sammanhang. 
Eftersom det är lantbrukarna och markägarna som förvaltar odlingslandskapet är 
projektets huvudsyfte att fördjupa intresset och motivationen hos dem. Rådgiv-
ningen ger verktyg till att ta hand om den egna gårdens kulturhistoriska och bio-
logiska kvaliteter. Samtidigt ger dessa besök en stor mängd information om kul-
turlandskapet som läggs till museets kunskapsbank för framtida bruk.  
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Vid nästan varje besök framkommer berättelser, uppgifter, föremål och bilder 
som anknyter till människans brukande av naturens resurser, vilket gör dessa 
gårdsbesök till en möjlig källa till kunskap även inom etnobiologin. 

Sammanlagt har 580 rådgivningar utförts av Regionmuseet i det skånska 
landskapet varav 11 i Ivetofta socken, 2 på Ivö och 5 i Vånga socken. 

Människan och landskapet i tre socknar vid Ivösjön 

Här presenteras ett urval av det material som våra utvalda och ovan redovisade 
källor bidragit med till undersökningen av projektets utvalda socknar; Vånga, Ive-
tofta och Ivö. Mer information finns givetvis att hämta, men tiden räcker inte 
alltid till för samtliga eftersökningar som man skulle önska att genomföra. Texten 
saknar delvis en röd tråd och skall ses som ett råmaterial.  

Jordbruk 

Vånga socken 

Enligt geometriska avmätningar från år 1696 över sex av hemmanen i Vånga 
socken låg åkermarken samlad i en vång tillsammans med ängsmarken och bilda-
de inägorna. Hela åkerarealen brukades varje år utan träda och gödslades endast 
vart annat till vart fjärde år. Lantmätarna kommenterar att åkermarken borde 
gödslas varje år, men det rådde brist på gödsel. Avkastningen var mycket knapp 
och i bästa fall kunde man få tillbaka två eller tre gånger utsädet. På Romelstorps 
utmark togs tillfälliga åkrar upp som under några års tid såddes med mer an-
språkslösa grödor såsom havre, bovete eller rovor för att därefter läggas i tio till 
tolv års träda. Dessa åkrar gödslades alltså inte utan fick återhämta sig genom en 
längre trädesperiod som betesmark. Ängsmarkerna är inte lika noggrant beskriv-
na, men innehöll en hel del mossa och ljung, som ger en antydan om att även 
ängen var mager. Vissa marker bedömdes till och med som ”odugeliga”.  

1696 års beskrivning över byn Äsperyd anger djurantalet på de två gårdarna. 
Nummer ett hade två par dragare, tre kor, två ungnöt, en kalv och fyra får medan 
nummer två hade ett par hästar, två kor, två ungnöt, en kalv och tre får. Vid jäm-
förelse med drygt hundra år yngre statistik från skånska rekognoseringskartan 
(1810-talet) visar det sig att djurantalet i genomsnitt var ungefär detsamma; på 
varje gård fanns i genomsnitt två hästar, fem nötkreatur och fem får.  

De flesta byarna genomgick enskifte eller laga skifte under första hälften av 
1800-talet. Syftet var att varje brukare skulle få sina ägor i ett fåtal sammanhäng-
ande större skiften.  Detta till skillnad mot den tidigare så kallade tegindelningen 
där bönderna hade mängder av små smala bitar utspridda över hela byn. 

Under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet ökade arealen 
åkermark då stora delar av ängsmarken odlades upp.  
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Foto från Örnäs i Vånga socken. Foto: Harald Olsson 

August Skog, född år 1870, berättar att ängshösten upphörde under slutet av 
1800-talet, när man började så klöver på åkrarna istället (M.12042). I kyrkbyn 
Vånga omvandlades de vidsträckta ängsmarkerna söderut ner mot sjön till åker. 
Resultatet är tydligt på häradskartan från början av 1930-talet.  

I Vånga socken har mindre än 10 ha registrerats i Ängs- och betesmarksin-
venteringen. Arealen är uppdelad på 4 olika betesmarker, varav en är klassad som 
skogsbetesmark. Två av markerna ligger i direkt anslutning till en insjö och inne-
håller arter som knägräs, jungfrulin, gökblomster och ängsvädd.  

En av informanterna menar att jordbruket i Vånga socken mest bestod av 
småbruk, med skogen som komplement till den steniga jorden. Åkerarealen på de 
gårdar som fanns var inte stor om man jämför med hur det var på slättbygden. 
Därför var det naturligt att man utnyttjade skogen till svedjebruk och till djurens 
bete (Man, f  1921, kompletterings intervju). 

Svedjandet upphörde då skogen höll på att ta slut. Svedjelanden kallades 
lyckor där man under första året satte potatis och andra året råg som hackades 
ner (M.12042). 
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Stenbrytare, Staversvad Vånga. Foto: Bröderna Persson. 

Redskap och maskiner 

Flera uppteckningar tar upp redskap av olika slag. Enligt en äldre uppteckning 
från år 1934 berättar soldat Steen, född 1842, om en sorts skäror som man i hans 
barn och ungdomstid använde i skördearbetet i hans hemtrakter: ” … en slags 
krokiga liar, som kallades segel. Dessa liknade skäror… huvudsakligen fruntimren, som ut-
förde detta arbete, vilket tillgick så att man med vänster hand tog så många strån man kunde 
räcka om och så skar man dessa av med skäran, som man höll i höger hand. Man lade de 
avhuggna stråen på marken och när man fått så mycket att där var en kärve så band man 
denna samman. Karlarna satte upp säden, vanligtvis i travar på tio kärvar” (M.4420). 

Sissa Lindkvist född 1880 minns i sin berättelse från 1951: ”I början av 1900-
talet kunde man köpa järnpinnaharvar, fjäderharvar och plogar från fabriker i Småland. 
Tröskverk ha funnits sedan 1850-talet, men förbättrats genom tiderna. I början av 1900-talet 
kom skiftverk, som underlättade arbetet betydligt. De nya maskinerna vore lättare, snabbare, 
effektivare. De stora gårdarna började med nymodigheterna, och man körde sedan omkring till 
de mindre och ställde maskinerna till förfogande mot betalning”. De moderna maskinerna 
som Sissa Lindkvist tar upp är slåttermaskinen och självavläggaren och lite senare 
självbindaren (M.12042).  
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En säckabärare i Skåne samt Anton Olssons tröskning Bonnslätt i Vånga socken. Foto: okänd samt Bröderna Persson 

Man använde häst till dessa maskiner. In på 1940-talet började man använda 
skördetröskan. Redan på 1930-talet kom den första traktorn och därefter dröjde 
det inte så länge innan hästarnas betydelse hade minskat i arbetet med skörden 
(Man f  1921, kompletterings intervju).  

En annan man berättar om sitt arbete vid en tröska under tre säsonger. ”Jo, 
då körde vi från gård till gård, när de beställde och det fordrades mycket folk, det 
var i regel tre som följde tröskan överallt, det var mer eller mindre den som skötte 
det maskinella och … samlades det ju folk, på många ställen tröskade vi ute och 
körde med häst och vagn…” (Man f  1931, intervju nr 2).  

Ibland tröskade man inne på logen men det var inte alla som tålde det efter-
som det blev svårt att andas när det rök damm. I senare tid skaffades en spann-
målsfläkt på tröskorna och då blev det lättare. En eller två män bar säck, ett par 
fick spika upp kärvarna till mataren och innan det blev automatiserat var det ofta 
två kvinnor som skar av banden, minns samma man.  

Man körde runt med tröskverket till långt in på 1950-talet. Många av skör-
detröskorna bogserades och de tog större plats för annars var självbindaren van-
ligast på de mindre ställena. Det var tröskägaren som bestämde i vilken ordning 
som man skulle tröska hos bönderna och tog det helt enkelt efter hand som de 
kunde, det gjordes ingen skillnad mellan de olika bönderna. Man fick arbeta i sto-
ra distrikt, inte bara i Oppmanna-Vångatrakten utan även längre bort. Det var ett 
ganska tungt arbete men tröskan var stor och hade bra kapacitet. ”Han som ägde 
den var maskinisten, sen var det mataren, sen var det pressarna, sen var det bordstickare, stack 
upp med tjugorna, då kallades de för bordstickare, de var minst två, var det besvärligt fick de 
vara tre med. Säckbäraren, fick vara någon som orkade med det, var rätt tungt, vägde ofta 100 
kg. Slitsamt jobb” (Man f  1931, intervju nr 2).  

 
 



 
Människan och landskapet 

23 

En annan informant har också en berättelse om arbetet vid skörden: ”Han som 
kom med tröskan ägde den, sen fick det vara en som fick mata tröskan, två kvinnor som fick 
stå och skära av banden och sen ett par tre som fick lägga upp nekrarna. Och rök gjorde det, 
sen fick man ta undan halmen, sen fick två bära säckarna upp på magasinet, drygt ända tills 
man kom på att man kunde blåsa upp det. Hårt arbete och rök om man skulle bära upp dem. 
Själv har jag varit lantbrukselev på en stor gård och när de tröskade där så fick vi ta en vagn 
och sen en gång fick jag köra upp 70 säckar, mellan 90-100 kg, jag har varit uppe i 110-120 
kg vete och råg. Man tog rätt på allting till och med skalen som vi sa älterna som vi sa, hade vi 
att strö med” (Man f 1928, intervju nr 3). 

Det fanns en tröskförening i Vånga socknen som bildats av bönderna i 
Skärsnäs, Filkesboda och Mjönäs. Tillsammans hade de köpt en tröska och an-
ställt en person som maskinist, som hade till uppgift att köra tröskan och ta hand 
om den. Föreningen upphörde i mitten av 1930-talet enligt August Skog född 
1870 i en uppteckning från 1951. ”Bönderna gick i vägen för varandra. Enskilda hade 
också tröskor och körde omkring med”. Samma man berättar även att man slutade köra 
med oxar i jordbruket under hans barndom (M.12042).  
 
Grödor  

”När det gäller potatisodling; då fanns det de som ”rausade”, de som skötte ”stukan”, när 
man lagrade potatis så grävde man ner lite i jorden och så tippade man då vagnar och sen täckte 
man detta med halm och jord i långa rader. Kallades för ”päraus”, då skulle den vara öppet 
upptill så att värmen gick ut, så det torkade annars kunde de mögla. Då lade man först halm 
och sedan jord. Då sa man att det var ”rausakarlar” som gick där och täckte stukan. Sen var 
det de som körde med häst, pärkistor, trälådor som låg på vagnen. Sen tömde man det i rausen, 
sen var det någon som körde upp potatisen, först var det med orv och sedan utvecklades det till 
sprätt som slog ut potatisen. Sen gick barn och kvinnor och plockade potatisen. Sen för att allt 
skulle återvinnas så harvade man ibland och då plockade man spillpäror. Inget gick förlorat 
utan allt skulle tas tillvara. Betorna lagrades på samma sätt” (Man f  1956, intervju nr 4). 

Potatisodlingen i socknen speglas i Fornsök där omkring 15 så kallade pota-
tisgropar finns registrerade under samlingsnamnet förvaringsanläggning. I en 
jämförelse med hela länet är totalt 41 förvaringsanläggningar registrerade, de fles-
ta i nordöstra Skåne, sannolikt finns många fler.  

Det var främst de större gårdarna som odlade foderbetor, ”rabbor”, och 
sockerbetor. Annars var det just potatisen som producerades mest av allt, mycket 
på grund av att jorden var näringsfattig. I övrigt var det havre, råg och korn som 
odlades på åkrarna.  
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Arbete med potatis. Foto: Bröderna Persson. 

”Sockerbetor var ju för att få in lite kontanter, att man hade någonting att sälja. Foderbetor till 
djuren och gurkor odlades för försäljning. Sen hade mor och far rätt mycket jordgubbsodlingar 
med… började med det rätt tidigt på 50-talet” (Kvinna f  1945, intervju nr 2).  

En annan vanlig produkt inom jordbruket var ägg och försäljningen av des-
sa var viktig för många husmödrar. Ända in på 1960-talet kunde de ordna ett till-
skott till matkassan genom sina höns. ”Det var en gubbe med folkvagnsbuss som körde 
runt och samlade upp äggen”, som en informant uttrycker det (Man f  1956, intervju 
nr 4). Längre tillbaka tog man med sig äggen till affären och bytte till sig bland 
annat kaffe och socker, så de var även en bra bytesvara. 
 
Fruktodling 
Handlingarna till skifteskartorna innehåller ofta marknamn som kan härleda till 
olika näringar. I skifteshandlingarna till Vånga by nämns till exempel Frukthage 
och Abule åker, liksom Abullahagen i Snäckestad, vilket tyder på odling av äpp-
len. Abulla är ett dialektalt ord för äpple men är ett uttryck som annars före-
kommer relativt sällan. I handlingarna till Filkesboda enskifte framgår det att de 
fruktträd som fanns på markerna vid tidpunkten för delningen skulle tillfalla den 
nye ägaren och inte flyttas. I Hemmingslycke framgår det dock att den utflytt-
ningsskyldige under fem års tid fick nyttja ”nödige kål humble och frugthagar” vilket 
tyder på att denna del av försörjningen var viktig. . 
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Fruktodling i Romelstorp. Under 30- och 40-talen var avstånden mellan trädraderna så stora att man kunde odla mellan 
dem, vilket berättas av en informant. Foto: Bröderna Persson  

Att fruktodlingen i Vånga socken har haft mycket stor betydelse för människorna 
har märkts tydligt vid intervjutillfällena. Flera personer berättade om hur det hela 
började med munkarna vid Bäckaskog hur man sedan dess fortsatt att odla olika 
äppelsorter. Ett exempel på just detta kommer från en man född 1931 som berät-
tar att: ”Det fanns även de som gick i skog och mark och grävde upp så kallade surstammar 
och tog rotsystemet där för att sedan okulera in den sort de behövde”. Samma informant 
beskriver även vilka olika sorters äpplen och andra frukter som odlats på ägorna:” 
Hela arealen var då fullsatt av äppelodling, det var Ingrid Marie, Cox Orange, tidigare sorter 
var Alice och på senare år satte man om odlingarna, då blev det nyare sorter som Discovery. 
En gammal sort som kom igen var Signe Tillisch. Vad hade vi för mer sorter, det är knappt 
man kommer ihåg det. Man har haft alla möjliga; Spartan, Lobo. Det är lite marknaden styr 
sortvalet många gånger. Mycket lite päron odlades, lite körsbär och lite plommon av olika sor-
ter. Det var vanligast med äpple i området. Tidigare odlade man äpple på sluttningarna medan 
man nu använder slättmark. För att rationalisera, det går inte annars” (Man f  1931, inter-
vju nr 2).  

Det var vanligt att flera generationer sysselsatte sig med fruktodling. En av 
informanterna har tre generationer fruktodlare bakom sig. Redan hans farfars far 
odlade fruktträd och lämnade in en ansökan om bidrag från häradsnämnden till 
sin odling på 1850-talet. Han hade då 400 träd.  



 
Människan och landskapet 
 
 
 

26 

Frukten kördes med häst och vagn till Kristianstad och såldes på torget. En peri-
od odlade och vårdade man fruktträd främst intill stengärden då matjorden be-
hövdes till andra grödor. Det var inte förrän på 1880-talet som fruktträden place-
rades ute på åkrarna. Strax efter första världskriget blev efterfrågan större på 
livsmedel av olika slag, vilket bidrog till en ökning av odlingsarealerna. 1930-talet 
var Vångabygdens storhetstid som fruktodlingsdistrikt, då hade allt fler börjat 
med fruktodlingar (Man f  1921, intervju nr 9.  

Enligt häradskartan från tidigt 1930-tal fanns det vid den här tiden inga 
markerade fruktodlingar på åkermark. Däremot redovisas ett fåtal trädbevuxna 
ängsmarker, vilka troligen var så kallade ängsfruktodlingar som var föregångarna 
till de mer rationella odlingarna på åkermark. Flygfotot från omkring 1940 visar 
tydligt att stora delar av åkermarken var planterad med fruktträd. Framför allt 
syns fruktodlingar i markerna väster om Byaån, längs Vångaberget, men även 
sluttningar i Snäckestad och östra delarna av Vånga. Mindre odlingar förekom 
även i Västervik och Målen längre norrut.  

Av uppgifterna i Gods och gårdar från 1943 framgår det att kyrkobyn 
Vånga utgjorde centrum i fruktodlingsdistriktet och att de flesta fruktodlare fanns 
här. Ett fåtal fanns i Snäckestad och Furestad. En majoritet av gårdarna hade 
egna fruktträd, alltifrån ca 160 träd till flera tusen träd. Vissa gårdar nämner att 
fruktlagerlokaler eller fruktkällare har byggts upp. (Sydow, W och Björkman, S 
1943) 

En kvinna berättar följande om odlingarna: ”I slutet av 1940-talet och början av 
50-talet i alla fall, på den tiden satte man fruktträden med ganska långa avstånd och då innan 
de hade växt upp så odlade man emellan, här var potatis men även sockerbetor och foderbetor” 
(Kvinna f  1945, intervju nr 2). Hennes berättelse visar ett sätt att nyttja odlings-
marken maximalt.  

Enligt en annan av informanterna var trädens höjd något som förändrades 
efter andra världskriget. Tidigare fick man använda stegar för att nå frukten men 
nu behövdes de inte längre (Man f  1921, intervju nr 9).  

Även mer moderna maskiner började komma och likaså utvecklades använ-
dandet av bekämpningsmedel. Informanten berättar att första gången man plan-
terade fältmässigt var det 4 gånger 7 meters avstånd mellan träden. Som mest 
kunde avkastningen bli 20-30 ton frukt per hektar. Idag är det inte mer än 60-70 
cm mellan träden och med en avkastning på omkring 50 ton frukt per hektar. På 
den gården hade man ett eget packeri, vilket inte var så ovanligt vid de större od-
lingarna. Frukten skickades bland annat med tåg som stannade både i Arkelstorp 
och Kaffatorp. Frukttransporter med tåg fanns redan från sekelskiftet och de gick 
bland annat till Stockholm och Göteborg. Innan det fanns speciella lådor att 
packa och frakta frukten i använde man det man hade, till exempel korgar.  
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Fruktodling Vånga socken. Besprutning av fruktträden. Foto: Bröderna Persson 

Säsongsarbetare kom till fruktodlingarna vid denna gård, som oftast var de sam-
ma varje år. Det handlade om ett 20 till 30-tal personer, de flesta från trakten. Det 
var mest äpple som odlades men även en del päron. Man fick ungefär lika bra 
betalt för båda (Man f  1921, intervju nr 9). 

Några av sorterna som odlades var Cox Orange, Signe Tillisch, Aroma och 
Ingrid Marie. Av päron var det bland annat Conference och Pierre Corneille.  

Det var nervöst att vara fruktodlare, berättar informanten, man var helt be-
roende av väder och vind. Efter mycket arbete kunde frosten förstöra eller så 
kunde hagelstormar slå sönder skörden. Den importerade frukten hade också en 
stor betydelse, för när man kunde köpa billigare utomlands så sjönk priset hos 
inköparna. Insekter och skadedjur var ett annat problem som odlarna ställdes 
inför. Informanten höll på med odling av frukt fram till 1989 och anser själv att 
fruktodlingen har haft lika stor betydelse i Vångabygden som jordbruket (Man f  
1921, intervju nr 9). 

Ett odaterat fotografi visar två män som besprutar fruktträd i en småskalig 
odling utmed den steniga sluttningen ner mot Ivösjön. Besprutningstunnan är 
hästdragen och en av männen, som förutom sin hatt saknar skyddskläder, är i 
färd med att bespruta ett träd. Den andre mannen håller tömmarna och det är 
troligen han som kör hästen. Eftersom löven är fullt utslagna och örnbräkenplan-
torna i förgrunden är fullt utvecklade, är fotot troligen taget sent på sommaren 
eller tidigt på hösten, sannolikt efter skörd eftersom inga äpplen skymtar.  
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Ivö socken 

Enligt 1721 års karta över Ivå låg den huvudsakliga åkermarken i vången i sydost, 
där Ivös och Hovgårdens tegar låg i ägoblandning med varandra. Dessutom 
fanns ett knappt tiotal större lyckor och lika många mindre lyckor där jordmånen 
var mager. Dessa odlades ett fåtal år för att därefter läggas i träda under en längre 
period som kunde variera mellan fem och nio år. Råg och bovete såddes på dessa 
åkrar som under trädesåren nyttjades som betesmark. Merparten av ängsmarken 
låg i vången i anslutning till åkern. 

Kyrkoherden J.Witts beskrivande bild av jordbruket på Ivö på 1800-talet är 
delvis samstämmig med uppgifterna från 1700-talet: ”Wår ö har tre slags jord, nämli-
gen mark, som ej brukas, wändjord och ständig jord. Den mark, som ej brukas är vanligen 
bevuxen med träd, småskog eller större skog och betas av kreatur liksom wändjorden, då den ej 
är i bruk. Den sistnämnde hvilar någre år, upptages derefter och får bära potäter och råg. 
Denna jord är vanligen mager och bär 2 till 3 skördar, hvarefter den hvilar. Ständig åker är av 
alla slag, god, dåliga, kärraktig, styf  lera, lätt lera snad och mylla. Denna jord trädas vart 5 
till 6 år”. (Rignell 1964:85f)  

I början av 1800-talet påbörjades ett gemensamt enskifte av Ivös och Hov-
gårdens ägor. De tidigare tegskiftade markerna delades i färre skiften med gården 
liggande mitt i ägorna. Den äldre tegindelningen ersattes av nya sammanhållna 
fastigheter indelade genom raka linjer. Även åkermarkens utbredning kom att 
rationaliseras. Bykärnan glesades ut betydligt då flertalet av gårdarna fick flytta ut 
från bytomten till nya lägen på de f  d inägorna. Sju gårdar fick ligga kvar i byn. I 
norr, på den tidigare utmarken längs med vägen, etablerades enklare bebyggelse. 
Ingen utflyttning gjordes av Hovgårdens båda gårdar. Förändringarna genomför-
des snabbt och resultatet av skiftet är tydligt redan på Skånska rekognoseringskar-
tan från 1810-talet. Gårdarna låg utspridda och raka gärdesgårdar rutade in land-
skapet.  

Enligt statistiken till Skånska rekognoseringskartan fanns vid den här tiden 
108 hästar och 120 vardera av nötkreatur och får. Drygt hundra år senare fanns 
det, enligt Gods och gårdar (Sydow, W och Björkman, S 1943), fortfarande en 
stor bredd i gårdarnas djurbesättningar. En avgörande skillnad från uppgifterna 
från tidigt 1800-tal var dock att inte en enda gård uppgavs ha får. En medelstor 
gård hade i regel 2-4 hästar, 5-7 kor och 6 ungdjur, 2 suggor och 20 gödsvin samt 
45 höns.  

Enligt en av informanterna var det inte så vanligt att man hade får, men 
däremot kor, hästar, grisar och höns. Det var inte bara äggen utan även hönsfjäd-
rarna som användes. De allra minsta blev till stoppning i kuddar (Kvinna f  1944, 
intervju nr 8). 
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Stora delar av öns västra sida omvandlades successivt under senare delen av 1800-
talet och början av 1900-talet från obebyggd utmark till koloniserad odlingsmark. 
Flera småbruk etablerades längs den nord-sydliga vägen upp till kalk- och kaolin-
brottet.  

Tre mindre områden har inventerats på Ivö under Ängs- och betesmarksin-
venteringen, varav en är bevuxen med en stor andel träd och buskar och räknas 
som restaurerbar. De två andra är steniga betesmarker med typiska växter för 
miljön såsom backtimjan, gulmåra och ärenpris.  
 
Redskap och maskiner 
Robert Malmberg född 1895, beskriver i en uppteckning hos Folklivsarkivet, 
namn som människorna i skördearbetet fick beroende på vad deras arbetssyssla 
bestod av: Den person som vid skördens inbärgning bringade sädeskärvarna över 
logbalken in i det utrymme där den otröskade säden skall förvaraså kalladeallades 
uppstickaren. Negakråga var den som lämnade kärvarna vidare till lavaren som lade 
kärvarna i ordning i nämnda utrymmen. Kvinnor eller minderåriga deltog som 
negakråga. De använde inga redskap utan plockade nekarna med händerna. De 
första nekarna som lavades in på logolvet kallades stäle (M.18844).  
En annan upptecknad informant vid namn Per Persson född 1878 på Ivö, berät-
tar att säden kördes hem på hästvagn medan ängshöet fraktades på karet. Stäle 
kallades det undre laget nekar som alltid sattes med toppen upp, alla andra lag 
lades med roten snett uppåt (M.18844). 

”Man använde en slaga som var en pinne som de band en käpp i och med ett stort rep 
och sen slog de, snurrade den så den slog av kornen och så stod man två mitt emot varandra och 
så slog man. Det gällde att man var sams om slagen”…, berättar en informant. Samma 
man säger att det var kvinnorna som hade det mest kraftkrävande arbetet med att 
binda ihop kärvorna för när det tröskades fick de stå uppe på tröskan och arbeta 
(Man f  1921, intervju nr 7). 

En stationerad tröska som fraktades över med färjan kom under 1940-50-
talet två gånger per år. ”Tråssen” skulle de köra in med hästar, det var inte alla häs-
tar som var vana vid det och det var en annan slags färja än den idag. Den som 
fick sista körningen med tröskan fick köra över med den. Det krävdes ca 10-12 
personer i arbetet med tröskningen. Kornet krossade man för att sedan ha det 
som djurfoder (Kvinna f  1936, intervju nr 6). 

Tidigare höstade man med lie och sedan fick man binda för hand men med 
en självbindare som själv körde och sedan band ihop kärvarna och spottade ut 
dem så behövde man inte det. Det var en stor revolution när den kom. Man kal-
lade det för en trave när man satte ihop kärvarna, det kunde var en tjugo stycken i 
varje.  
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Ivö med kärvetravar. Foto: Okänd. 

För havren hade man krakstöd eftersom havren inte var lika tung som rågen. 
Tröskmaskinist, matare och säckabärare behövdes, ibland två stycken om det var 
långt att gå. Två bordstickare, som tog nekarna och stack upp dem till mataren 
krävdes också (Man f  1934, intervju nr 8). 

I Bäckaskog fanns kvarnen dit man åkte med sädesslagen för att få dem 
malda. Men det låg även en kvarn på Ivö, dit en informant minns att han som 
barn var med och lämnade säden. Kvarnen låg mitt emot skolan, sedan 1700-talet 
(Man f  1921, intervju nr 7).  
 
Grödor 
Av beskrivningen framgår det även att bönderna odlade vete, råg, korn, havre, 
ärtor och vicker med både bra och dåliga resultat. Bruna bönor, bovete och lin 
odlades också. Det var dock främst potatis som passade utmärkt i den sandiga 
jorden och odlades i större mängd enligt Rignell. (Rignell 1964:83) 

En informant minns att hon som skolungdom hade potatislov och arbetade 
med potatisodlingen på ön, ”Då gick man två och två och så hade man korg, så man 
‘hade mage’ och så gick man där och plockade och slängde upp”. (Kvinna f  1944, intervju 
nr 8) 
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Flera informanter berättar att man hade potatisråsar eller pärrås istället för gro-
par. De var cirka två meter breda och knappt 30 cm höga. Råsarna lades för hand, 
både för potatis och foderbetor. Man grävde ner grödan nära där man plockat 
den och täckte den för att regn inte skulle förstöra skörden. Täckningen kunde 
vara av halm (Man f  1944 m fl, intervju nr 8). 

Det fanns två Stärkelsefabriker i socknen, varav en var igång till slutet av 
1970-talet (Man f  1921 m fl, intervju nr 7).  

Men även maltkorn, höstraps och socker- och foderbetor producerades på 
ön. Till och med blasten på sockerbetorna gavs till korna (Man f  1965, intervju 
nr 6).  
 
Fruktodling 
Fruktodling har varit en sysselsättning även på Ivö med ett troligt maximum un-
der 1930-1940-talen. Häradskartan från tidigt 1930-tal visar att vissa delar av Ivös 
gamla bytomt omvandlats till trädplanterade hagar, troligen med fruktträd. Även i 
anslutning till vissa av gårdarna fanns större trädgårdar. 

Att man kombinerade fruktodling och spannmålsodling på en och samma 
åker, framgår tydligt på två odaterade fotografier från Ivö där travar av sädeskär-
var samsas med glesa rader relativt nyplanterade fruktträd.  
Idag finns det endast två odlare kvar på Ivö, som har en riktig odling, men i 
mindre skala än tidigare berättar en intervjuperson. Det var äpple, päron, körsbär 
och bigarråer som odlades mest. Det kanske mest kända äpplet uppkom genom 
att en svensk-amerikan vid namn Karl Pettersson tog med sig ympris från Ameri-
ka och sedermera namngav denna äppelsort Ivö-äpple (Kvinna f  1944, intervju 
nr 8). 

Flera av dem som hade fruktodlingar, odlade både till husbehov och till för-
säljning. Från Husaröd körde gubbar som köpte upp frukt. De fick inte vända sig 
till de större odlarna utan köpte en låda här och en låda där för att sälja vid tor-
gen. Under och efter kriget var frukten rena guldet. Då stod det vagnar i Näsum, 
med frukt som skulle gå till Tyskland.  

Man plockade upp allt, berättar en informant som även arbetade i packeriet 
som påg under åren 1947-1948. De var 4-5 personer som arbetade där. Han fick 
packa tusentals kilo fallfrukt i säckar som sedan fraktades till Perstorps ättikfa-
brik. De fick 1 krona kilot för dem och ett fruntimmer hade 1,27 i lön i timmen. 
Den finaste Cox orange kostade 2,38 per kilo. Som en jämförelse nämner han att 
de som jobbade i jordbruket hade 1,70 i timmen. Informantens far hade planterat 
päronträd, som gav 100 liter per träd. Sorterna han minns var bland annat Gråpä-
ron och Greve Moltke. När han jobbade i packeriet kunde en låda äpple väga 25 
kilo och en låda päron upp till 40 kilo. Mannen berättar om hur packningen gick 
till: ”Häckar hade man istället för lådor tidigare, behövdes två man för att flytta den. De var 
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längre men inte så höga och hade smala pinnar eller ribbor och så lavade man dem 7-8 i höjd. 
Det var ett slitsamt arbete utan truckar och pallar och annat. Först kom vagnen med frukten 
och då skulle man hjälpa till att bära in den och sen stapla den. Sen skulle man packa den och 
sen skulle den ner igen till packarna. Sen skulle locken spikas på sedan etiketter och vägas för 
att sedan staplas upp igen. Sen ut igen. Papper skulle det läggas in i varenda låda också, som 
skulle vikas över innan. 2,38 kostade pappren” (Man f  1934, intervju nr 8).  

Ivetofta socken 

Tidiga 1700-talskartor finns över samtliga byar i socknen förutom över frälsegår-
darna Årup och Håkanryd. På varje gård fanns en eller två åbor som brukade 
markerna. Åkermarken var indelad i ett stort antal mycket smala, parallella tegar 
som var belägna i en eller två vångar vilka brukades årligen. Markerna var till sto-
ra delar lätta med ett betydande inslag av sand. De huvudsakliga grödorna var råg, 
korn och havre och avkastningen låg ofta mellan tre eller fyra gånger utsädet. På 
utmarken fanns inhägnade tillfälliga lyckor som brukades ett par år med bovete 
och råg för att därefter läggas i träda och betas under 8-10 års tid. Den steniga 
ängsmarken, även den tegindelad, låg i anslutning till åkrarna och var ofta busk-
beväxt men i övrigt var landskapet förhållandevis öppet. 

I socknens södra delar kunde de steniga och relativt magra betesmarkerna 
knappt föda boskapen. Större delen av kuststräckan utgjordes av samfälld utmark 
som nyttjades till bete. Enligt lantmätare Gillbergs beskrivning av Årups gård var 
betesmarkerna så pass magra att de t o m ansågs ohälsosamma för kreatur som 
inte var uppfödda i trakten. Fördelat på Edenryds sexton gårdar fanns i början av 
1700-talet 54 dragare, 29 kor, 35 ungnöt och 91 får. I samma beskrivning antyds 
att det inte fanns tillräckligt med foder till dragarna utan att de fick födas på annat 
håll. I den norra delen av socknen var förhållandena bättre och betet ansågs till-
räckligt. Här fanns även områden med skog och buskar.  

Under 1800-talet ökade arealen åkermark. I samband med att gårdar flytta-
des från de bykärnorna i samband med skiftena, odlades ny mark upp på tidigare 
äng eller utmarksområden i anslutning till de nya gårdslägena. Skiftesreformerna 
var naturligtvis viktiga katalysatorer i detta förlopp men i flera byar hade uppod-
lingen påbörjats redan innan. I de nyskapade fastighetsgränserna drogs nya, raka 
vägar vilka skilde sig från det äldre vägnätet som ofta hade mer naturliga, buktan-
de sträckningar.  

Arealen åkermark nådde sitt maximum omkring 1920-1930. Flygfoto från 
tidigt 1940-tal visar att större delen av landskapet var öppet varav en stor andel 
var uppodlad som åker. Kring Årups gård var fälten stora och rationella med raka 
kanter till skillnad från det betydligt småskaligare landskapet längre österut i by-
arna Krogstorp och Edenryd. En stor andel av dessa steniga marker har idag en 
mycket rik och varierad flora tack vare en lång hävdkontinuitet.  
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Pleijel från Skåne. Odaterad och utan ortsangivelse. Foto på föremål i Regionmuseets föremålssamling. 

Markerna är relativt opåverkade av gödsling eftersom det sannolikt inte har lönat 
sig att bruka dessa marker rationellt.  

Ivetofta socken innehåller ytmässigt en stor mängd marker som ingår i 
Ängs- och betesmarksinventeringen. 46 betesmarker har inventerats. Geografiskt 
sett är de utspridda inom socknen men med en viss ansamling vid kusten och i 
socknens centrala del. Ungefär en femtedel av markerna innehåller naturtypen 
havsstranddäng av Östersjötyp.  

Många i socknen var arrendatorer under Trolle Ljungby. I slutet av 1800-
talet byggdes en stärkelsefabrik då potatisodlingen kommit igång på allvar. Men 
marken var stenig och svårbrukad så det blev mest till att använda sig av handar-
bete, trots det var det vanligt att man använde hästar som draghjälp. I regel hade 
man några få kor, gris och höns (Man f  1920, intervju nr 5). 
 
Redskap och maskiner 
Per Persson född 1859 berättade att man nyttjade årder, träharvar och träplogar 
förr i tiden och de som inte hade maskin fortsatte att använda årder även senare 
när det var potatis som skulle sättas. Det blev en rispa i jorden av årder vilket pas-
sade bra för potatisen. Plogen användes när jorden skulle vändas på hösten för 
det gick inte med årder (M.11277).  

Bengta Jönsson född 1864 mindes att man tröskade med plejlar eller som 
man även kallade dem för ”släöl”, innan ”ångtorskan” hade kommit (M.11264).  

Under andra hälften av 1800-talet hade växelbruket införts men det tog tid 
innan tredingsbruket försvann.  
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Erik Mårtensson menar att det blev bättre sorters sädesslag när växelbruket hade 
använts som metod under en tid vid sekelskiftet, det var dels rotfrukter men även 
foderväxter som kommit (M.11269). 

Man använde fortfarande plejel i Grödby åren 1916-1917 enligt Blenda 
Nilsson född 1868. Det var många dagsverkare som nyttjades när det tröskades 
och det gällde att ha särskilda grepp och att man slog i takt för att de inte skulle 
komma åt varandra. Hela skördearbetet tog tid. Blenda fick börja omkring 3 tiden 
på morgonen och minns samtidigt det hemtrevliga dunket från logen. ”Sen så fick 
de ta upp halmen och rösta den och sopa upp det som låg på golvet och ”harpa”. Det var som 
ett sorts sorteringsverk som säden skulle passera igenom. Sen mättes säden upp och så skulle 
dagsverkarna ha något visst var lördag…” (M.11270). 

Lantbrukaren Erik Mårtensson, född i Åby 1885, kommer ihåg att säden låg 
i en låda vid sådd, en del använde två händer och en del bara en hand. Eftersom 
det var så stenigt fick man hålla på länge med att så för hand (M.11269).  

Självavläggaren som drogs av hästar skar av och lade ihop kärvarna som se-
dan bands för hand. När det var stenigt fick någon gå och slå med lie där för att 
rensa väck omkring stenarna sen gick det att köra resten med hästarna. En fördel 
med avläggaren menar samma informant var; ”att eftersom där inte var någon besprut-
ning, så var hälften ogräs i botten och det kom i kärven men var det taget med avläggaren så 
lades det så fint att solen torkade bort ogräset” (Man f  1920, intervju nr 5).  

Någon annan minns även att den som körde tröskan kallades för maskinist 
och sen fanns det matare och bordstickare och skärare (Man f  1945, intervju nr 
5).  

Ur Ivetofta hembygdsförenings årsskrift från 2000 kan man läsa om hur 
Gustaf  Ekstrand hade det när han arbetade som vaktpojke för 60 år sedan på 
Håkanrydsgården ”På den tiden fanns inga tekniska hjälpmedel i maskiner, allt arbete 
utfördes manuellt, allt gräs till höskörd slogs med lie, så även rågen och havren mejades med ett 
redskap som kallades meja eller stut”. (Ivetofta hembygdsförening årsskrift 2000:38)  
 
Grödor 
Gunilla Nykvist född i Ivetofta 1856 berättade i en uppteckning att potatisen 
kom från Ryssland och att man samlade ihop löv i skogen som sedan maldes fint 
i en handkvarn för att blandas med kokt potatis. Av det bakade man bröd, potati-
sen fick smeten att hålla ihop. Även potatisskalen användes och torkades på sätt-
ugnen för att sedan malas sönder för att blandas ner i brödbaket (M.11272).  

I Erik Mårtensson berättelse kan vi läsa att ”den första potatisen som kom här i 
byn hade de fått vid något fiskeläge bort i Blekinge. Det var nog i slutet av 1700-talet” 
(M.11269).  
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Enligt en informant, född 1921, odlades främst råg, korn och havre under första 
hälften av 1900-talet i socknen. Skörden forslades sedan till vattenkvarnar vid 
Skräbeån (Man f  1921, intervju nr 5).  
Potatis odlade man med gott resultat eftersom den sandiga jorden passade bra 
och det fanns även flertalet stärkelsefabriker i socknen där potatisen kunde bli 
förädlad (Man f  1921, intervju nr 5).  

En sockerfabrik lär ha funnits i socknen men det var inte rätt jord för grö-
dan så det blev inte så mycket med det enligt skriften Bromölla. Samhälle och 
industri vid Ivösjöns strand (Tbv 1986:22).  

Sockerbetor odlades trots allt i socknen enligt en informant. Omkring ett 
tiotal hushåll värvades av en tjänsteman som körde runt och letade kunder på 
1930-talet. Även foderbetor, rabbor, vicker och botfeller odlades i socknen. Od-
lingarna innebar oftast säsongsarbete, vilket gav kvinnorna extra förtjänster (Man, 
f  1920, intervju nr 5). 
 
Fruktodling 
Alla trädgårdar i socknen hade ett antal fruktträd, så många som de fick plats 
med. Det var mest hemmafruarna som tog hand om frukten. Uppköpare kom för 
att köpa den del som var till försäljning (Man f  1920, intervju nr 5).  

Skogsbruk  

Vånga socken 

På Gerhard Buhrmans karta från år 1684 är området för Vånga socken till stora 
delar kringgärdat av sjöar och vattendrag. Vidsträckta bokskogar dominerade 
landskapet utom i de sydligaste delarna mot Ivösjön kring Vånga och Snäckestad 
där det var mer öppet. Vägen norrut från Vånga mot Skärsnäs gick genom det 
glesbebyggda skogsområdet däremellan.  

De vidsträckta, gemensamt nyttjade utmarksområdena bestod delvis av 
bokskogar, men även mer öppna marker med en och björk samt fuktigare partier 
med al. Skogen gav inget byggnadstimmer utan kunde endast nyttjas till ved och 
gärdesgårdar. Pottaska brändes av björkved. När ollonår inträffade kunde bok-
skogen föda 20-30 svin i Äsperyd och Södra Koppartorp, medan tillgången var 
betydligt sämre i Romelstorp och Hommentorp som endast kunde föda 2-6 svin.  

Skogens begränsade tillgångar kunde användas som betalning av skatter, 
men i ett par beskrivningar framgår det dock att åborna istället fick ta arbete med 
timring eller sågning för att klara av skatterna.  

En av informanterna menar att skogen i första hand användes som en plats 
där man hämtade sitt bränsle, men även material till redskap, verktyg och bygg-
nadsvirke. ”Skogsbruket var i stor utsträckning extensivt. Man högg de träd man behövde 
utan större bekymmer om återväxten.  
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Dessutom skadade betesdjuren träden. Men det fanns undantag med bönder som 
verkligen skötte sin skog. Idag utgörs den mesta skogen av planterade träd och 
markägarna visar ett helt annat intresse för den, inte minst på grund av skogsäga-
reföreningarnas aktiva verksamhet” (Man f  1921, kompletterings intervju).  

Flera av informanterna har arbetat i skogen och en man född 1931 berättar 
följande: ”Då högg man ner några tallar där och sen fick man dra ut dem med 
hästarna. Jag har kört i skogen med hästar. Jag har kört i skogarna med allt, men 
man började ju med hästar. Det var både roligt och det var slitsamt, långa dagar 
med körning. Man körde ju ut all veden med kälke och häck på den som släpade. 
Ibland var det trångt så då körde man med en häst annars körde man helst med 
två. Körde åt sågverket med någon gång” (Man f  1931, intervju nr 2). 

I Oppmanna-Vånga hembygdsförenings årsskrift från 1994 kan man läsa 
om Gunhild Hoffs minnen från barndomens 1940-tal. Hon berättar bland annat 
om hur man tog tillvara på frön från grankottar i skogen. Ur fröna från kottarna 
drevs granplantor upp som kunde planteras ut i skogen fyra år senare. Förtjänsten 
var 7 öre per planta. (Oppmanna-Vånga hembygdsförenings årsskrift 1994:64f) 

Enligt en intervjuperson gjordes nyplantering av skog först när statliga 
plantskolor startades upp vid sekelskiftet 1900. Rådgivare stimulerade bönderna 
till att plantera skog. Det var främst efter första världskriget som planteringen 
kom igång just här, menar en informant. ”I skogen körde man med hästar och avverka-
de för hand, då var man så rädd om träden, nu kommer man med stora maskiner…” Samma 
man minns att hans far berättat att man planterade på fastigheten för första gång-
en 1918, sedan dröjde det till 1950 innan det skedde igen. Själv har han planterat 
mycket, mest gran (man f  1928, intervju nr 3). 

Under vintersäsongen när man var i skogen och arbetade, utnyttjades isen 
på Ivösjön när veden skulle fraktas: ”Under 1940-talet, på de stränga vintrarna då kör-
de byns folk ved på isen ut till Bäckaskog, sen lade man upp det på vad man kallar länga, sen 
körde man uppåt Ivösjön och på isen gick det att ha större laster, då kunde man ha dubbelt 
bara hästarna orkade dra igång det. Sen när man kom till Bäckaskog fick man lasta av på 
isen så att hästarna orkade gå i land och sen lasta på igen när de kom upp på land” (Man f  
1956, intervju nr 4).  

Redskapen man använde i skogen var till en början yxan. Sen var det svans, 
bågsåg och barkspade. Enligt gammal sed skulle veden helst vara huggen och 
kluven innan jul för att man skulle få riktigt torr ved. Då låg träden i vintervila 
och skulle frosttorka och sedan vårtorka. Längre tillbaka fick man stå och kapa 
upp allting för hand. När traktorn kom fick man åka runt till maskinstationerna. 
Under 1950-60-talet kunde vedkapen drivas av traktorn. Men det fanns även am-
bulerande sågverk som transporterades runt till gårdarna, även den drevs av en 
traktor. När markägaren kört ihop sina stockar så kom han och sågade (Man f  
1956, intervju nr 4). 
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Torvspade från Skåne. Foto: ur etnologiska arkivet, Jord- och skogsbruk. Foto: ur föremålssamlingpå Regionmuseet. 

Torv 
Om torvmossar i socknen minns en av informanterna följande: ”Far han tog torv, 
den torvmossen …, där är några stora hålor, hade en torvmaskin där. Jag jobbade där också 
lite grann. Han försökte med allt möjligt, sen sålde han torven sen. Tog upp…, det var precis 
som gyttja nästan, sen hade vi smala brädor precis som en korvsträng upp på brädan sen skulle 
den torka sen, stod och dela av den så de blev så här långa. Sen skulle den torkas och stackas. 
Sen blev det fint bränsle. Sen kom jag ihåg att han sålde det. Jag och min bror var nere vid 
järnvägsstationen och packade en hel järnvägsvagn en gång. Det är sånt man kommer ihåg en 
de… Eldade lite själva av det med… blev som ett vedträd i formen” (kvinna f  1925, inter-
vju nr 1).  

En annan av de intervjuade berättar att det inte har brutits så mycket torv 
just där han bor men det finns dock spår efter det, bland annat i de namn som 
lever kvar på mossarna. Torven användes även till att strö med, för halmen be-
hövdes till foder åt djuren (Man f  1956, intervju nr 4). 
 
Andra produkter från skogen 
Det fanns flera kolmilor i socknen. En informant minns att kolen var i stora 
stycken och hur man fick mala den och blev alldeles kolsvart själv (Kvinna f  
1925, intervju nr 1).  

Ännu finns det spår efter dessa milor liksom av tjärbränning som också på-
gick i trakten. Det var dock inte alls i samma omfattning som i Göinge.  

Milorna placerades ofta i närheten av en bäck. I regel byggdes det upp ett li-
tet hus där kolaren kunde bo. Kolningen hade sin storhetstid under andra världs-
kriget när kol behövdes vid tillverkning av gengas. Man använde ofta sämre ved i 
milan, som till exempel spill från sågverken. Under tiden som informanten minns 
tillverkade man ugnar i tegel vilket förenklade kolningen så att den blev lättare att 
handskas med (Man f  1956, intervju nr 4).  
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Milan Karlssons kross, Mjönäs. Foto: Bröderna Persson 

En kolningsanläggning finns registrerad i fornminnesregistret i Vånga socken. 
Den består av en kolugn gjord av tegel och kallmurad sten. Gällande tjärdalar i 
socknen finns det 10 registrerade sådana i Fornsök. De finns att finna under sam-
lingsnamnen kemisk industri och övrig kulturhistorisk lämning. 
En man, född 1928, berättar att hamling av vissa trädslag främst gjordes under 
perioder när det var ont om foder till djuren.  

Under de första åren av 1940-talet blev detta tillskott speciellt viktigt efter-
som vintrarna var väldigt kalla och det var mycket torrt på sommaren. Lönn och 
ask var ett par av de trädslag som hamlades (Man, f  1928, intervju nr 3).  

Även avenbok nämns när man pratar om lövbruket i socknen. Lind där-
emot, som annars var vanlig kring husen för bastens skull, var inte lika sedvanlig i 
Vånga socken. När det gäller ask sägs det att växer den på ens mark är det en rik-
tigt bördig mark (Man f  1956, intervju nr 4).  

Idag är det fortfarande mest bok som växer i Vånga men annars finns det 
gott om björk, tall, lärk och gran efter inplanteringen (Man f  1931, intervju nr 2). 

Ivö socken 

Gerhard Buhrmans karta över Skåne från år 1684 visar att de norra delarna av 
Ivö dominerades av bokskogar kring berget Ivö klack.  
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Uppgifterna är samstämmiga med den geometriska avmätningen av Ivö från år 
1721 som visar att den norra halvan av ön utgjordes av betesmarker med bokskog 
och inslag av en och björk, utom allra längst i norr vid Ivö klack där landskapet 
var bergigt och otillgängligt. Bokskogen var inte tillräckligt grov så att den gav 
timmer, utan räckte endast till ved och stängselmaterial. När ollonår inträffade 
gav bokskogen ollon till 300 svin.  
I den södra delen av Ivö, insprängt bland åkrarna fanns även mindre områden 
med björk som sannolikt kunde nyttjas som bland annat stängselmaterial.  

Under andra hälften av 1800-talet beskrev J.Witt skogarna på Ivö; ”Skogens 
återstod på ön är mera vacker än rik. Den utgöres till mesta delen af  björk, kvarlefvor af  
Bokskogen, som fordom intog större delen af  ön, finnes ock. Plantagerna hvilka alltmera för-
kofvra sig, äro dock en begynnelse till skogslotter och fägnesamma att skåda. Dessa utgöres 
företrädesvis af  furu. Af  sjelfsådde frön ses de och hvar högt värderade slöjdträd såsom ek, ask, 
rönn och afvenbok, som bildar lundar och små skogsdungar. Hylle ses vid gårdaren. Å något 
ställe äro lind, lönn, gran planterade.”(Rignell 1964:85f)  

En informant berättar om hur det var när han under flera vintrar arbetade i 
skogen på Enön som också ligger i Ivösjön. De jobbade i lag om två personer 
och bodde i en koja. ”En meters längder sågades, en meter och så en och tio högt. För det 
fick vi om det var prima ved tre kronor och fem öre, men det gick många vedträn i en sådan 
där, så man fick vara väldigt flitig om man skulle ha någon daglön. Men det var ett friskt och 
härligt jobb, fast det kunde vara kallt ibland om vintern. Det var ju inte save i trädet på vin-
tern, därför var det lättare då på vintern, var det save i träden så hängde sig såget och det var 
väldigt tungt att såga. Det var vinterjobb då. Om det var väldigt fin bokved, kördes den i 60 
cm, den skulle inte vara i en meters. Jag vet inte vad de hade det till”. Det var bok som man 
sågade, men det fanns även al och björk. Informanten var även med och plante-
rade gran på 1950-talet och han berättar att man fick fem öre plantan. Man 
plockade både bok och ekollon för att plantera, medan grankottarna användes 
endast för eldning (Man f  1921, intervju nr 7).  

En kvinna född 1944 berättar att när ny skog planterades, var det i regel 
männen som grävde hålen och kvinnorna som gick efter och la i plantan. Det var 
både hemmafruar och skolungdomar som arbetade med det för att tjäna lite extra 
pengar (Kvinna f  1944, intervju nr 8).  

Enligt en informant planterades granen in under 1930-1960-talen. Även lärk 
planterades och passade bättre att växa i den jord som finns på ön. Granen står 
inte lika stadigt, utan stormar det så brister de. Tall, bok, ek och björk har funnits 
länge. Även ek planterades in, troligen under 1940-talet. Likaså asken har börjat 
komma mer, björken växer allra bäst nästan som ogräs. Al växer det längs sjökan-
ten vilket är vanligt (Man f  1944, intervju nr 8).  
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Manuell vedsågning och en motordriven vedsåg. Foto: Bröderna Persson 

Andra produkter från skogen 
Det har funnits en kolmila på östra sidan av ön i Ljungen som var verksam på 
1940-talet då träkolen gav gengas som behövdes då (Kvinna f  1940, intervju nr 
6). Inga tjärdalar eller spår av sådana finns registrerade i Fornsök. 

Ivetofta socken 

En diagonal brytning mellan socknens slättmarker i sydväst och skogsområdena i 
nordost framträder tydligt i det äldsta kartmaterialet från början av 1700-talet.  

I byarna Leingaryd och Råby i socknens norra del fanns inslag av bokskog 
och här nämns även förekomst av ekskog i vången. Skogen ägdes dock av Trolle 
Ljungby gård och var inte tillgänglig för åborna. Det som stod till buds för by-
borna var mindre bok, björk- och alskog som kunde nyttjas till ved och gärdes-
gårdar. Gärdesgårdarna var oftast byggda av ris eller sten, ibland med ris ovanpå 
som förstärkning.  

Skogens karaktär har skiftat genom århundradena. Enligt beskrivningen 
över Grödby skog och utmark från år 1750 fanns en hel del bokskog som emel-
lertid delvis var hamlad eller topphuggen. Här och var fanns även inslag av björk, 
liksom en och al, men inget av dessa trädslag anges vara hamlade. Möjligen är 
anledningen till att man tar upp just boken att den hade ett betydligt större eko-
nomiskt värde som i och med hamlingen ansågs påverka negativt. I beskrivningen 
till Råby by nämns att den gemensamma skogen före delningen år 1763 varit ode-
lad vilket enligt frälseägarna bidragit till att skogen inte vårdats med tanke på 
framtiden. För att råda bot på detta ”missbruk” ville man att skogen skulle delas. 
Sämre delar av skogen utgjordes av bokskog som var ”knutigt och topphugget” vilket 
är ytterligare ett belägg för hamling av just bok. I Grödby by fungerade även ett 
par hamlade bokar som gränsmärken i bygränsen mot Håkanryd.  
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Skogen kallades ”tjäsk” av åborna. Här fanns även ett par inhägnade planterings-
hagar med bok. Till Ivetofta by fanns en mindre furuplantering.  

Ett kontrakt från 1880 för en torparlägenhet under Håkanryd som hörde till 
Trolle Ljungby innehöll följande punkter: ”Åboen får icke, hvarken sjelf  eller genom 
andra göra någon skada på mina skogar eller andra egor, icke heller på lägenheten skära 
torf…” och ”Jagt och fiske å mina egor förbjudes strängeligen” (Ivetofta hembygdsföre-
nings årsskrift 2001:41ff)  

Nyplantering skedde troligen inte förrän under kriget på 1940-talets första 
hälft, när det blivit bränslebrist eftersom man blivit tvungna att hugga mer än 
tidigare. Lövskog och lite tall självsåddes och granar planterades in (Man f  1920, 
intervju nr 5). 

 
Torv 
Enligt skifteskartan över Grödby by från år 1822 fanns en torvmosse invid Sie-
sjöns västra strand. Åborna hade andel i denna. De lite högre delarna av mossen 
användes som torkplats för torven.  

I en uppteckning från 1949 berättar Per Persson född 1859 om torvmossar; 
”Här nere vid Levrasjön intill vårt var en torvmosse förr. Mellan Levrasjön och Ivösjön går en 
bäck som kallas för Allarps bäck, och såvitt jag kan förstå så har de fördjupat den, för tidiga-
re stod nog mossen under vatten, fast jag minns inte det. Så fördjupade de bäcken, och då blev 
det en torvmosse där. Här fanns inte en buske eller ett träd förr, där det är skog nu. Det är 
mest ungbjörk och sådant som växer där. I den mossen hade varje åbo sin lott förr, där han 
skar torv. På 1960-, 1970- och 1980-talen och kanske på 1990-talet med, men det tror jag 
knappt, då skars det mycket torv där på mossen. Man skar till husbehov för varje år. Det var 
naturligtvis ont om skogen, den var inte i så gott skick som nu, så då skar de torv till bränsle. 
Det var vid denna tiden, midsommartid, kanske något tidigare. De skar torven i lämpliga bitar 
och staplade upp i stackar på mossen där det var lite torrt förut. När de tog torv, så tog de gräs-
torvan först och gjorde en fyrkantig grav, och sen tog de upp så djupt med torv som det var innan 
de stötte på sand. Men när skogen ökade i värde så upphörde torvskärningen, och sen har det 
blivit skog av sig själv därnere. När de tog upp torv, så hade de torvjärn. De var av stålplåt, 
smederna gjorde dem. De var mycket tunna och vassa. Det ena järnet kallte de för stickjärn, 
det andra för skärjärn. Först stack de. Då stod de ovanför graven och stack neråt i graven. Sen 
stod det ett par personer i graven, som hade skärjärn. De skar ut torv på tvären och kastade 
upp bredvid. Sen kördes det undan på en kärra och lades för att torka en eller mestadels två 
veckor, och då staplades det upp i stackar. Och sen låg det där tills de var torrt, till någon gång 
i augusti månad, och då körde var och en hem med sin torv till sitt” (M.11277). 
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Andra produkter från skogen 
Det kolades en hel del, de första kolarna byggde upp riktiga milor men sen under 
kriget när det behövdes igen murades det upp ugnar istället och kolaren bodde då 
i ett tält nära ugnen. Även grankottar hade man att elda med för att få värme in-
omhus (Intervju nr 5).  

Inga tjärdalar, tjärgropar eller spår av sådana finns registrerade i Fornsök. 
I en av intervjuerna framgår det att man har hamlat för att ge foder åt fåren. 

I första hand var det lind som hamlades då det var ont om foder. Det skulle inte 
vara årsskotten för de ville djuren inte ha utan de skulle var minst två år eller äldre 
(Man f  1921, intervju nr 5).  

En annan produkt från skogen berättar Gunilla Nykvist född år 1856 i Ive-
tofta om. Hon minns när hennes äldre bröder; ”borrade hål i björkar och så band de 
en flaska eller en mugg eller vad de hade under hålet, så birkelagen” rann ner i den. Det var 
sött och gott. Sen hade de det att smöra på brö’t. Det var så gott som smält socker. När de då 
fick det dåliga brödet, så var det lite bättre. Det var på våren som de tappade björkarna. Det 
var så tjockt att en kunde smöra det på brödet liksom sirap” (M.11272). 

Fiske 

Vånga socken 

I handlingarna till de sex äldsta kartorna från år 1696, nämns att det inte fanns 
fiske i Äskeryd och Romelstorp. Till de övriga byarna nämns fiske inte överhu-
vudtaget. Lorents Gillberg tar däremot upp i sin beskrivning från år 1767 att fiske 
fanns till flera av de sjönära byarna i Vånga, men varken omfattning eller tillväga-
gångssätt beskrivs.  

Flera informanter från Vånga socken har kommentarer kring fisket.  
Informant Gustav Nilsson, född 1895, sa 1930: ”Ål ska fiskas, då björklövet är 

stort som musöron” (M 2729).  
En man berättar om redskap och båtar: Det användes olika redskap, man 

drog not, satte ut hommor, lade ut nät, satte ut långrev och på vintern pilkades 
det. I regel var det roddbåtar man använde. Den så kallade ”Blekingeekan” som 
hade köl var vanlig eller så rodde man en flatbottnad eka utan köl (Man f  1921, 
kompletterings intervju).  

 En annan man har information om att det funnits yrkesfiskare i Ivösjön. 
De levde på fisket då det var gott om fisk. Abborrar pilkades, gädda, lake, laxör-
ing, gös, braxen, mört och sik fanns det också (Man f  1931, intervju nr 2).  

En kvinna delger oss sina minnesbilder rörande fisket: Man fiskade i sjön 
Immeln som låg nära, där fanns det gädda, braxen, abborre och mört. Som barn 
fick de fiska med nät och hjälpas åt att bära hem fångsten.  
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Ålhomma av äldre typ, använd vid ålfiske i Helge å. Foto: ur föremålssamling Regionmuseet. 

Rensningen utfördes också gemensamt. Man använde även mjärde. I några vikar 
finns det spår efter ett äldre fast fiskeredskap som kallades ”kaduser” eller ibland 
”katsor”. Det bestod av käppar nedslagna i botten (Kvinna f  1940, intervju nr 1).  

Ivö socken 

I 1721 års karta över Ivö ägnar lantmätaren ett långt stycke om att redogöra för 
fisket. Släpfiske nämns som en metod, men beskrivningen antyder att not, nät 
men även segelnot var de vanligaste fiskesätten. Sannolikt nyttjades ett par fasta 
fiskeplatser. Vid öns norra udde fanns tre så kallade notewarp markerade på kar-
tan, varav ett låg en bit ut i sjön vid en sten. Enligt lantmätarens målande redogö-
relse var fisket av begränsad betydelse eftersom åborna hade ett besvärligt åker- 
och ängsbruk och underhåll av gärdesgårdar samtidigt som de hade krävande 
dagsverken och körslor på Bäckaskog. Byborna fick dessutom hålla en pråm mel-
lan ön och fastlandet, något som lantmätaren bedömde som en tung pålaga sam-
tidigt som överfarten var livsfarlig. Överfarten till fastlandet skedde nu som då 
från öns färjeläge vid västra stranden.  

Gillberg nämner fiske som en tillgång i sin beskrivning från år 1767.  
När det gäller fisket minns informanterna från Ivö att det på 1950-talet 

kunde stå hundratals med människor på isen när den var rejält tjock.  
En informant berättar om att hennes morfar och farbror, som bodde hem-

ma ofta var ute och fiskade. De vanligaste fiskarna man tog upp var braxen, ab-
borre, gös, lake, siklöja, mört och öring. En del av fisken såldes, övrigt var till 
husbehov. Det var vanligt att man gjorde så. Man levde mycket på fisk och an-
vände olika redskap att fånga den med, som garn, hommor och rev. 
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Detaljbild ur geometrisk avmätning över Ivö från 1721. Bilden visar tre så kallade notevarp.  
Även nästa generation fortsatte att fiska, men dagens fiskare använder ofta trol-
ling (Kvinna f  1934, intervju nr 7). Av intervjun framgår det att man idag fiskar 
för nöjes skull.  

Det var mest förr i tiden som man satte långrev och det var i regel nors som 
man var ute efter då, men även lake och ål. Man använde nors som bete också. 
Man pimplade på vintern, då var det i första hand abborre som fångades. En an-
nan fisk som också var eftertraktad var siklöjan. Kräftor fiskades också men det 
är mycket länge sedan, idag finns bara inplanterade kräftor i sjön. Då användes 
oftast burar men det hände förstås även att man gick med lampa och lyste och 
plockade dem för hand (Kvinna f  1944, intervju nr 8). 

Ivetofta socken 

Flertalet av byarna i socknen låg mer eller mindre i anslutning till å, sjö eller hav. 
Möjligheten till fiske nämns i beskrivningarna till de äldsta kartorna, men av olika 
anledningar verkar fisket endast nyttjats i mycket begränsad utsträckning. I vissa 
byar var det alltför grunt och stenigt längs kusten, i andra byar tillhörde fisket 
frälsegården.  

I Leingaryd ansågs markerna vara så pass svårbrukade att åbon inte hade tid 
att fiska. I Gillbergs beskrivning från 1760-talet nämns fiske som en tillgång i 
samtliga byar utom Åby.  
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Enligt en av informanterna har det varit fritt fiske på Ivösjön, vilket var ovanligt 
förr. De flesta fiskade hela året beroende på vilken eller vilka metoder man an-
vände sig av. Lite såldes för att få in extra inkomster men mest togs det till hus-
behov. Nästan alla hushållen hade båt, antingen egen eller gemensamt ägd till-
sammans med flera andra. Skrubbor fiskade man med nät, andra metoder i fisket 
var hommor, långrev, glindra och ålakistor som sattes ut vid kvarnarna i Skräbeån 
(Man, f  1921, intervju nr 5 samt komplettering).  

I uppteckningen från berättelsen av Per Persson, född 1859, finns minnen 
av att man fiskade mycket i både Levrasjön och Ivösjön. Det var i huvudsak 
braxen man fångade vid en viss tid under försommaren när den lekte. Oftast an-
vände man hommor men även garn (M.11177). 

Stor- och småskalig industri 

Vånga socken 

I handlingarna till skifteskartan över Äsperyd nämns Glasbrukehagen, vilket berät-
tar att det en gång i tiden funnits ett glasbruk på platsen. Detta bekräftas av upp-
gifter i fornlämningsregistret och ännu finns synliga spår i landskapet i form av 
bland annat en glashytteruin och stentäkter. 

I Grönhult fanns ett brynstensberg där man bröt och bearbetade brynste-
nen för export (Sydow, W och Björkman, S 1943). Inga uppgifter om detta finns 
på laga skifteskartan. I handlingarna till häradskartan anges ”stenbrott” under 
gård nr 2 i byn. I Rystorp fanns ett granitbrott som hade drivits sedan 1904. (Sy-
dow och Björkman 1943). De äldre kartorna ger ingen information om detta. 

En eftersökning på kvarnar i Fornsök ger ett resultat om 11 kvarnlämningar 
i Vånga socken. Två av dem finns i anslutning till Vånga by, fyra vid Äsperyd, en 
vid Dyneboda, en vid Immeln, två mellan Immeln och Filkesjön, en vid Grönhult 
och en vid Kasseboda. Om man studerar Föreningen Skånska möllors skrift från 
1995 finns det 3 bevarade kvarnar inom socknen; Vånga kvarn vid Byaån (tillflö-
de till Ivösjön), Bökestads sågmölla vid Lillån (tillflöde till Holjeån och Ivösjön), 
Södra Mjönäs kvarn vid Mjönäsbäcken (tillflöde till Immeln). 

Ivö socken 

I slutet av 1800-talet förvandlades de dittills föga attraktiva områdena i norr på 
Ivö till strålande industrier. Vid stenbrottet på Ivöklack bröts både kalk och kao-
lin, en sorts porslinslera. Detta fraktades med båt till Iföverken i den spirande 
industriorten Bromölla och därifrån vidare via med bland annat det utbyggda 
järnvägsnätet.  
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Bökestads sågmölla. Foto: Harald Olsson 

Inga kvarnlämningar finns registrerade inom Ivö socken i Fornsök. Uppgifter om 
bevarade kvarnar på Ivö saknas även i Föreningen Skånska möllors skrift från 
1995. 

Ivetofta socken 

Utvecklingen inom jordbruket intensifierades i socknen under senare delen av 
1800-talet då den agrara näringen fick ett större inslag av industrialism. Anläg-
gandet av järnväg var en viktig faktor i denna process. I slutet av 1800-talet drogs 
två järnvägslinjer genom Ivetofta socken. Den första var sträckan Sölvesborg-
Kristianstad och järnvägen öppnades för trafik 1874. Därefter kom banan mellan 
Sölvesborg och Älmhult via Olofström som påbörjades 1898 och invigdes 1901, 
tre år senare. (järnväg.net)  

Den sistnämnda banan drogs längs Ryssbergets fot, precis i skärningen mel-
lan skogsbygd och slättbygd. Nya knutpunkter utan koppling till äldre strukturer 
skapades i och med att stations- och hållplatser anlades. Bromölla station byggdes 
på Årups marker mellan Ivösjön och Skräbeån. På andra sidan Skräbeån, vid Ivö-
sjöns strand, etablerades Iföverken under samma period. Hit transporterades kao-
lin och kalksten från Ivö. Industrin växte ganska snabbt och behovet av arbets-
kraft var stort. Till viss del täcktes det upp av säsongsarbetare från bland annat 
södra Polen, vilka tog anställning mellan vår och höst. (www.ts.skane.se)  
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Under det tidiga 1900-talet etablerades brukssamhället Bromölla i anslutning till 
den framväxande industrin.  Det var främst under 1900-talet mitt som byn växte 
till en mindre ort.  

Traktens lätta och sandiga jordar var och är gynnsamma för potatisodling, 
vilket även nämns i informanternas berättelser. Odlingen, som blev en viktig när-
ing i socknen, fick efterhand en industriell inriktning och flera stärkelsefabriker 
uppfördes.  

Vattenkraften i socknen nyttjades i kvarndrift i både större och mindre 
bäckar. Flera kvarnar fanns enligt det äldre kartmaterialet längs med Skräbeån, bl 
a Bromölla, Nymölla, Skräbemölla och Årups mölla. Bromölla och Nymölla har 
idag en annan betydelse för oss, men deras ursprung är dessa mindre kvarnar. 

Vid kvarnstället Nymölla, nära Skräbeåns utlopp i Östersjön byggdes det ett 
massabruk på 1960-talet och sedermera även ett pappersbruk. Denna storskaliga 
produktion baserades dock på resurser inom ett betydligt större geografiskt om-
råde, jämfört med de flesta av de äldre industrierna som i högre grad byggde på 
lokala tillgångar. I likhet med Bromölla uppstod ett mindre samhälle nära indu-
strin.  

I Fornsök finns uppgifter om 5 kvarnlämningar i Ivetofta socken. Dessa 
finns öster om Håkanryd, norr om Nymölla by samt intill E22: an söder om 
Bromölla 

Föreningen Skånska möllors skrift från 1995 tar upp 3 kvarnar i Ivetofta 
socken, alla utmed Skräbeån; Nymölla kvarn, Skräbbemölla och Westessons 
kvarn. 

Enligt Gillbergs beskrivning från 1760-talet fanns både tegelbruk, skvalt-
kvarn och en vadmalsstamp på Håkanryds gård som låg under storgodset Trolle-
Ljungby. Tegelbruket var nyligen uppfört och dess tillverkning ”i Godhet öfwerträf-
far alla andra bruk i Skåne”. I den vattendrivna vadmalsstampen bearbetades yllety-
ger så att de blev täta och vattenavstötande, nästan som filtade. Gillberg nämner 
även att man här funnit ett stycke av ”den aldra rikaste Blymalm”, som man trots ett 
idogt letande inte återfunnit själva berget. 

Bebyggelse 

Vånga socken  

På de äldsta kartorna framgår det tydligt att byarna i Vånga socken huvudsakligen 
var belägna i anslutning till sjöarna Immeln, Raslången och Ivösjön.  

Geometriska avmätningar, från år 1696, finns över sex av hemmanen i 
socknen, nämligen Hommentorp, Romelstorp, Södra Koppartorp och Äsperyd i 
söder samt Filkesboda och Kasseboda i socknens norra del. Samtliga var krono-
hemman under Ryttmästaren Tornerfelts kompani.  
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På kartorna är bebyggelsen enbart markerad som symboler eller färgfält. Inte hel-
ler finns detaljerade uppgifter om bebyggelsen i de tillhörande handlingarna. 
Hommentorp, Romelstorp, Södra Koppartorp och Filkesboda utgjordes av en-
samgårdar, ofta med en eller två åbor på varje gård. I Äsperyd låg tre gårdar intill 
varandra, troligen med samma ursprung. I Kasseboda däremot fanns två separata 
gårdar med var sin fägata, dock inom samma inägogärde.  

I början av 1800-talet tillhörde majoriteten av gårdarna i socknen kronan, d 
v s staten. De varandra närliggande byarna Södra Mjönäs, Stora Skedet och Ene-
torpet var utsockne frälsegårdar under Karsholm. På gårdarna fanns åbor som 
mot årligt arrende fick bo och bruka markerna. Övriga, en knapp tredjedel, var 
självägande skattebönder.  

I samband med skiftena infördes de raka linjerna i landskapet. De organiskt 
framväxta strukturerna i gärdesgårdar, vägar och gränser ersattes av lantmätarens 
raka streck då nya fastigheter skapades. Mindre gårdar etablerades på utmarkerna 
och kring dem odlades markerna upp. En del hade ett ursprung som torp eller ett 
resultat av en hemmansklyvning, medan andra var utflyttade gårdar från byn.  

Av de så kallade husesynerna som i regel gjordes i samband med skiftena, 
framgår det att gårdarna var byggda av trä. Två byggnadstekniker förekom paral-
lellt; timring och båle, det vill säga skiftesverk. Timringen utfördes med furutim-
mer, medan den mer virkesbesparande tekniken skiftesverk bestod av stolpar av 
ek eller furu och bräder av furu. Taken var i allmänhet täckta med halm. 

Ivö socken 

Kartan över socknen från år 1721 visar att det fanns fjorton gårdar och fyra gate-
hus i Ivö by medan Hovgården utgjordes av två gårdar.  

Gårdarna i Ivö by låg löst samlade i en klunga och bestod av två eller tre 
längor kring en gårdsplan. Hovgårdens bebyggelse utgjordes av två samman-
byggda gårdar med relativt stora längor. Vilken teknik och med vilka material 
byggnaderna var uppförda framgår inte. 

Ivetofta socken 

Gårdsbyggnaderna till Håkanryds gård i Ivetofta socken var uppförda i timmer 
med halmtak, enligt Gillbergs beskrivning från 1760-talet, vilket antyder en närhet 
till skogens tillgångar. Till gården hörde även en trädgård med fruktträd och en 
humlegård men även tre dammar med karp och rudor.  

Gillberg beskriver även Årups gård ingående och jämfört med gården i Hå-
kanryd framträder ett byggnadsskick som i högre grad anknyter till tillgång på lera 
och en brist på timmer. Både mangården och dess båda flyglar var nämligen upp-
förda i korsvirke med tegeltak. Ladugårdsbyggnaderna var emellertid uppförda i 
timmer med halmtak. Två små trädgårdar fanns, den ena med kål och andra ki-
ökssaker, den andra med fruktträd.  
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Ett omålat skäkteträ från Vånga med enkel skuren dekor samt initialerna A.S.D. En skäkta användes för mekanisk 
bearbetning av lin för att få fram växtens inre delar. Foto: Föremål i Regionmuseets föremålssamling. 

Till nytta och husbehov 

Vånga socken 

Lin 
Skifteshandlingarna över Vånga by tar upp marknamnet Höralandet, vilket troligen 
syftar på dialektordet ’hör’, det vill säga en benämning för lin som använts i Göta-
land.  

En av informanterna berättar: ”I Vånga socken med dess små tegar var det ganska 
magert, det var bra för äpplen och det var bra för lin och här bakom har vi en jättelik linbasta, 
linodling. Det finns nog i de flesta hem här, vävnader av lin. Det finns ovanligt många linbastur 
i Vånga socken, vad jag vet och här uppe är det en av de största …” (Kvinna f  1940, in-
tervju nr 1). 

I Riksantikvarieämbetets Fornsök finns nio linbastur, linbasturester eller lin-
torkningsanläggningar, en så kallad snugga, registrerade i Vånga socken. Fyra av 
dem återfinns nära Immeln, en vid Filkesjön, tre vid Raslången samt en öster om 
Vånga by. 

 
Humle 
Enligt handlingarna till de geometriska avmätningarna från år 1696 över byarna 
Äsperyd, Kasseboda och Filkesboda i Vånga socken fanns tre eller fyra humle-
gårdar i varje by. Flest antal humlestänger fanns i Kasseboda, drygt 1800 medan 
det i Filkesboda fanns ca 1400 och omkring 1200 i Äsperyd.  

Humlegårdar fanns inte i alla byar. I handlingarna till Romelstorpskartan 
kan man till exempel läsa att åborna upprepade gånger försökt att anlägga hum-
lehagar med hjälp av humlerötter, men att det inte lyckats.  

Vid gårdarna fanns i regel även en eller flera kålgårdar, ibland även en träd-
gård. Med trädgård menades en inhägnad trädplantering med olika fruktträd.  
 
Tobak 
En liten del av invånarna i Vånga socken odlade tobak. I Oppmanna-Vånga hem-
bygdsförenings årsskrift från 2000 kan man läsa om hur tobaksodlingen gick till 
på en gård i trakten under 1920- och 1930-talet.  
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Berättelsen kommer från de två systrarna Martha Henriksson och Thyra Persson 
som växte upp på Mannestad 1:7. Frön, som kunde fås från Tobaksmonopolets 
kontor i Fjälkinge, lades i en fuktig trasa och förvarades varmt för att skapa de 
bästa groningsmöjligheterna. När groddarna tittat fram placerades de i drivbän-
kar. Optimal plats för dessa var i en grusbacke med lätt, näringsrik jord med yt-
terligare näring i form av hästgödsel. För att skydda de små plantorna spändes 
pergamentpapper i träramar ovanpå drivbänkarna. Luftning var en viktig del lik-
som att eventuellt täcka de växande plantorna med halm som skydd mot sol och 
kyla. Efter utplantering var det snart dags för att toppa och tjuva plantorna så att 
all kraft gick till bladen. I september blev det dags för skörd vilket krävde många 
händer. De som varit med längst hade praktisk erfarenhet att lära ut till de yngre 
och mer ovana. Sandgodset, det vill säga de gula bladen längst ner, var barnens 
arbete. När bladen hade trätts på tobaksspetten fick de först hänga och torka ut-
omhus. Därefter bars de inomhus längst upp i ett magasin där det fanns särskilda 
ställningar. Med hjälp av fönstrens öppnande och stängande reglerade man fuk-
tigheten inomhus, vilket krävde kunskap. ”De torkade bladen buntades vid nedersta 
nerven och det krävdes också vana och det var mormor Elna skickligast i”, berättar Thyra 
Persson. Om bladen var för torra stänktes de med vatten för att undvika att de 
smulades sönder. Den buntade tobaken såldes till uppköpare från Åhustrakten 
och tobakens resa slutade med stor sannolikhet i en snusdosa.  (Oppmanna-
Vånga hembygdsförening årsskrift 2000:94). 
 
Krydd- och läkeväxter 
I trädgården hemma hos en av informanterna i Vånga socken född odlades det 
senap, frukt, dill, persilja, rotfrukter och kummin. Den sistnämnda användes vid 
osttillverkning.  

Även nässlor och syror användes i hushållet som tillskott i maten, liksom 
fläder som torkades till te (Kvinna f  1945, intervju nr 2).  

En man född ett tiotal år senare beskriver att även nypon och rölleka plock-
ats (Man f  1956, intervju nr 4). 

 
Bär och svamp 
Där det har varit tillåtet i skogen har man plockat bär och det var ofta barnen 
som skötte det antingen tillsammans med husmor eller själva när de var tillräckligt 
stora. Blåbär såldes för att få lite extra inkomst, medan lingonen behölls i hushål-
let (Kvinna f  1925, intervju nr 1). 
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Ur boken Bergtagen bygd framgår det vad ägaren till Mjönäs herrgård, baron Carl 
von Dyben, krävde av torparen. Förutom att betala arrende, leverera lin, ull och 
dagsverken, skulle jordägaren få ett antal kannor lingon, smultron, björnbär och 
blåbär, men torparen förbjöds strängeligen att på godsets ägor plocka bär. (Berg-
tagen bygd 1970:173).  

Skogen och bärtillgången har förändrats genom granplanteringen, menar en 
informant, så det finns inte så mycket bär längre som det fanns förr. Man behöv-
de inte gå på så stora områden utan för det mesta kunde man stanna och plocka 
gott om bär på många olika ställen. Bären gav 50-75 öre litern så det lönade sig 
att plocka inte minst för barn och ungdomar som ville tjäna lite egna pengar. In-
formanten berättar att han plockade så mycket att han kunde köpa en egen cykel 
(Man f  1931, intervju nr 2). 

Även svamp har plockats i skog och mark. Sissa Lindkvist, född 1880, be-
rättar i en uppteckning från 1950 om vad man tyckt om svampen: ”Alla sorter kal-
lades bara svamp och möjligtvis flugsvamp. Svampen ansågs inte matnyttig och först för femton 
år sedan började svamp plockas i trakten. Från Blekinge kom torkade murklor som man an-
vände till omelett. … begynte först med svampätning, främst då kantareller. I allmänhet tyckte 
man inte om svamp, därför att den växt på marken och var full av mask. Inte förrän på senare 
årtionden har propaganda för svamp spritts genom böcker. Korna, som gått länge på klöverbete, 
var fullkomligt tokiga efter svamp och av flugsvamp blev mjölken mycket brok? Svamp plocka-
des av skolbarnen som sedan sålde den till bärplockare, som for till stan med sin frukt, sina 
bär och då de köpt, även svamp” (M.12048).  

Om denna försäljning och om kantareller berättar även en man född 1928. 
Hans moster brukade ta honom med sig när han var liten för att plocka kantarel-
ler, det kunde bli så mycket som 20-30 liter. Sedan såldes det mesta till en som 
sålde på torget. Att man valde att plocka bara kantareller, menar mannen, hade att 
göra med att man inte kände till några andra svampar och därför var det säkrare 
att låta bli dem (Man f  1928, intervju nr 3).  

Det är mest den gula kantarellen som nämns i socknen men några av de in-
tervjuade har även nämnt Karl Johan, taggsvampar och olika slags soppar.  

 
Övrigt 
I samma årsskrift berättas om olika material som använts till hemslöjd. Fårull, 
nöthår, getull, hampa var vanliga och i någon mån även bomull. Fårullen skulle 
sorteras, kardas och spinnas med hänsyn till garnets olika användning. Brännäss-
lor användes också till tyg inte minst när man ville ha det speciellt mjukt och fint. 
(Oppmanna-Vånga Hembygdsförenings årsskrift 2000:75)  
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En av de intervjuade kvinnorna, har tidigare sysslat med växtfärgning. Materialet 
som användes vid färgningen var bland annat bark från päronträd, björklöv och 
olika lavar. Hela eller delar användes beroende på vilken växt man valde (Kvinna 
f  1945, intervju nr 2). 

Ivö socken 

Lin 
I dialekt- och ortsnamnsarkivet i Lund finns en informants uppteckning om hur 
det gick till på Ivö vid linodling och linberedning i början av 1880-talet: ”Vad som 
iakttogs när linfröet skulle sås, var att hava jorden väl luckrad och fri från ogräs. Var ingenting 
ovanligt med själva sådden men skulle helst vara varmt väder. Såddes i juni månad. Vi hade 
linfrö sått vart år i mitt hem, far sådde det själv. När det börja att växa, så skulle allt ogräs 
plockas bort, så det var riktigt rent när blomningen började. När sen den var över, så blev det 
frö i höljen och när de blev gula då var linfröet moget. Då skulle man rycka upp linet med röt-
terna och sätta upp det i skylar som annan säd. Skulle sen stå så länge att fröhöljet lossade 
lätt, då skulle de repa av knapparna med fröet på en så kallad ‘repa’, var med flera långa 
spikar som satt lätt intill varandra. Sedan skulle det då bredas ut på en plats var som hade 
vuxit råg och inte fanns något ogräs, men skulle bredas vackert så det lätt kunde samlas ihop 
igen, då den blivit rotat, det menades att när man gnugga den i händerna så skulle höljet om 
linet gå lätt sönder. Så skulle det då samlas ihop och bindas kärvar av det och så lagas in. Sen 
kom brytningen senare på hösten när annat utarbete var slut. Då skulle linet tagas till basstu-
gan för vidare behandling. Även torr ved skulle tagas med dit. Också skulle bastukvinnan dit 
och hjälpa till. Så lades linet på ribbor, som vore hopspikade liksom ett ritstaket över ugnen. Så 
var där byggt ett stort skjul tillsammans med ugnen som de stod i när det var regnväder annars 
när vädret var vackert så stodo karlarna ute och kvinnorna inne i skjulet. Kvällen innan bryt-
ningen började fick bastukvinnan elda ugnen varm så linet torkade, sen vid 10-tiden dagen 
efter, så kommo dom som skulle brygga, var två och två, en man och en kvinna till par. Så 
skulle då karlarna först krossa linet, sedan skulle kvinnan bryta det efter. (så kallade slätters-
kor) och så draga loekarna så dom blevo släta och fina. Och när sen dom var färdiga så vred de 
dem och lade dem i säckar. Vid middagstiden bjöds det på fint bröd och ost och öl. När så 
brytningen var slut så var det att hem och byta kläder, och gå till brydegillet. Bjöds då på mycke 
god mat, men var inget särskilt bestämt vad som skulle bjudas, utan det var olika på olika 
platser. Sen när alla var mätta och glada, så börja dansen och höll på till vid 12 – 1 tiden. 
Kaffe bjöds också på kvällen, var sen att vila några timmar innan nästa dags arbete började. 
Skäktningen var för det mesta dagen efter brytningen, var några gummor som utförde det. (Vi 
hade ingen maskin för det). Merendels var det mat över från brödegillet så det räckte till den 
dagen också. Redskapen vid skäktningen var en särskilt byggd stol (så kallad skäktstol) varpå 
loekarna placerades, slog sen på dem med ett skäktträd. Sedan var det till att häkla. Bestod i 
att loekarna drog genom häklan så blånarna repades av. Det som sen blev kvar tågor, var det 
bästa och finaste av linet. Var sen färdigt att spinna. Snurrades först upp på en ställning. 
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 Blånorna måste kardas först innan dom kunde spinnas. Många lämna bort det till spinning, 
betalades så litet för det arbetet, vill minnas att det var en tre riksdaler dom hade för ett pund 
blånor. När sen garnet var spunnit så skulle det bykas och hängs ut på stängar för att blekas 
så det blev så vitt som möjligt. Sedan var det till att väva och få dem färdiga att skickas till 
vävablekan på sommaren.” (Nr 1270, odlade växter, allmänt, Ivö). 

Ingen linbastu eller lämning med anknytning till linframställning finns regi-
strerad i Fornsök inom Ivö socken.  

Däremot finns en dokumenterad malttork i registret, med placering norr 
om bykärnan. Det handlar om rester av ett torkhus som uppförts på en kallmur 
av sten i anslutning till stengärde. Byggnaden kallas ”Maltataran” av uppgiftsläm-
naren. Malttorken behövdes för att torka korn som det sedan användes för 
dryckestillverkning. Både linbastur och malttorkar uppfördes i huvudsak av sten 
men kunde även byggas av trä eller delvis i trä som till exempel i Villands härad 
enligt Talve (Talve 1960). Ingen av informanterna som knutits till detta projekt 
nämner malt i sina berättelser. 

 
Humle 
Enligt 1721 års karta över Ivö hörde en mindre trädgård med några fruktträd och 
en eller ett par kålhagar till de flesta gårdarna. Humlegårdar, med 50 stänger var-
dera, fanns till tre av gårdarna i Ivö och en av Hovgårdens gårdar hade en humle-
gård med 25 stänger. 
 
Tobak 
1964 skrev Rignell om tobaksodlingen, som då var inne på sitt sista år. Tidigare 
var denna sysselsättning så vanligt skriver Rignell att nästan alla som hade träd-
gård odlade tobak, vilket gav en viss inkomst. I regel var det så att den som tog 
sig arbetet att sköta odlingen blev berättigad till halva inkomsten när tobaken var 
färdig.  

Det fanns en cigarrfabrik på ön, där den mest kända cigarren var ”Mor Nil-
la”. De anställda som skötte arbetet kallades för cigarrmakare och kan liknas vid 
luffare som flyttade efter var det fanns arbete. Cigarrerna såldes på torg och vid 
marknader. Enligt Rignell var det fruktodlingen som efterträdde tobaken och gav 
bättre inkomst. (Rignell 1964:84) 

Någon särskild tobakslada fanns inte på Ivö utan man odlade och torkade 
den hemma. Det var inte problemfritt att odla tobak eftersom bladen var ömtåli-
ga. Det gällde att det inte haglade eller att skörden drabbades av något annat 
oförutsett. Cigarrmakarna kom till ön åtminstone under 1910-talet, vilket en in-
formant berättar efter hörsägen från sin far som var född 1898 (Man f  1934, in-
tervju nr 8). 
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Krydd- och läkeväxter 
När det gäller läkeväxter berättar en informant att groblad användes för sårläk-
ning på Ivö. Taklök, som innehåller mycket växtsaft, användes om man hade 
nässlat sig det vill säga bränt sig på nässlor. Man åt harsyra och stuvade syror som 
tillskott till maten. Boklöven kunde också ätas när de var små och nässlor, liksom 
än idag (Kvinna f  1940, intervju nr 7).  

Malört användes både till magbekymmer och att hänga i garderoben för att 
hålla skadedjur borta. Kryddväxterna i trädgården var oftast kummin, dill, persilja 
och pepparrot. Något som inte hör till växtriket men som en informant minns 
vid denna fråga var fårtalg, som man använde för att smörja bröstet när man var 
sjuk. En parantes i läkesammanhang som idag kan anses hårresande var att man 
penslade halsen med fotogen för att undvika Tbc (Kvinna f  1944, intervju nr 8).   

 
Bär och svamp 
En kvinna född 1934 berättar att blåbären börjar komma tillbaka allt mer, efter 
att de försvann ett tag, vilket man misstänker har med försurning att göra. Man 
gick i skogen och plockade olika sorters bär för att det blev bra betalt för dem, en 
viktig extrainkomst till hushållskassan. Även körsbär och bigarråer, som växte vid 
stengärdena mellan åkrarna, gjordes det förtjänst på. Det fanns lite lingon uppe 
vid klacken förr som såldes till folk ifrån stan, men idag växer där inga alls bara 
riset är kvar. Men björnbär och nypon finns det däremot, som plockas fortfaran-
de (Kvinna f  1934, intervju nr 7). 

En av informanterna född 1944 minns att hennes mormor hade plåtar med 
nypon som hon satte in på eftervärmen i ugn över natten. Blev de inte färdiga 
den natten så fick de vänta till nästa natt. De förvarades sedan i tygpåsar och 
hängdes på vinden, där höll de sig eftersom de var torkade (Kvinna f  1944, inter-
vju nr 8).  

En annan informant minns att de plockade mycket bär förr; smultron, hal-
lon, blåbär, medan de cyklade till Vånga för att plocka lingon. Nypon plockades 
också och vildäpple eller surkart som såldes till Perstorp där de gjorde ättika. 
Svamp fanns det gott om och man plockade även blodriskor i hela kassar som 
sedan såldes med övrig svamp (Kvinna f  1934, intervju nr 7). 

Ivetofta socken 

Lin 
Lin producerades och togs tillvara i Ivetofta. Lantbrukare Per Persson född 1859 
berättar i en uppteckning om hur det gick till när linet hade skördats: ”Först så 
skulle de ju torka linet eller hören som de sa här. Men först så skulle de repa linet. Det sitter 
en liten fröknopp på änden av linet, och den repades av med en kam. Sen buntade de ihop linet 
och körde till bastun med det. Det var en bastu som byn hade skrivet reglemente för. Där tor-
kade de ”hören” och eldade så den blev riktigt torr.  
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Sen så samlades en grupp pojkar och flickor, högst en tio stycken för att bryta hören på efter-
middagen. ”Bröder” kallades bänkarna som de bröt linet på. De hade ett handtag på ena än-
den. Det fanns två slags bröder, asebröder och krasebröder. Fruntimren skulle begagna asebrö-
derna och drängarna krasebröderna. Drängarna skulle först bräcka linet, krossa det, så skä-
verna ”fallt” ifrån. När så drängen hade krossat skärvorna duktigt så skulle hanses ”asers”’ 
asa locken’ – det kalltes för lock när det var bräckt. När den dagen var slut skulle det vara 
gille på kvällen med musik och dans vanligtvis. Men sen swulle linet ”skättas” och bli fritt från 
skärvor och allt. Då hängde de locken på en stol och slog på den med skätteträ. En del av det 
färdiga linet kalltes för blånor och en del för ”brua”. Det var det finaste det. Och så var det 
något som kalltes för skättefall, det vävde de också av. Blånorna använde de till linne och skjor-
tor, brua’ till de allra finaste vävnaderna” ( M.11277). 

En annan man från socknen berättar om att han läst äldre papper om en lin-
bastua som fanns under 1800-talet. Den fick man hyra och det kostade en krona 
förutom för den som hade första dagen för han slapp betala då han istället var 
tvungen att elda i två dagar för att den skulle bli varm. Idag finns endast ruiner 
kvar av bastuan (Man, 1920 år, intervju nr 5).  
I Riksantikvarieämbetets Fornsök finns 5 linbastur alternativt linbasturester regi-
strerade i Ivetofta socken. De finns öster om Håkanryd, väster om Grödby, 
Krogstorp samt nordost om Edenryd. 
 
Humle 
Humlegårdar fanns enbart i Allarp och Leingaryd enligt de tidiga 1700-
talskartorna, det vill säga i de nordligare delarna av socknen. 
 
Tobak 
Enligt boken om Bromölla fanns tobaksplanteringar på flera platser i Ivetofta 
socken under 1900-talet. Grödby nämns flera gånger. Socknen hade även cigarr-
fabriker. Det var ofta husmor som stod för skötseln av odlingarna, men med bar-
nens hjälp. (Bromölla. Samhälle och industri vid Ivösjöns strand 1986: 24ff) 
 
Krydd- och läkeväxter 
När det gäller vilda växter är det främst fläder informanterna i Ivetofta först tän-
ker på. Fläder plockas fortfarande liksom malört som både användes som krydda 
i brännvin men även ansågs vara bra för magen. Örten hängdes även i gardero-
ben för att hålla malen borta från kläderna. Kryddorna som odlades var till ex-
empel kummin som ofta användes i både bröd och ost. Persilja, dill, timjan och 
pepparrot var andra vanliga sorter. Lavendel användes vid trötthet och groblad 
för att stilla blodflödet vid skador (Man f  1945, intervju 5 och komplettering).  

Erik Mårtensson född i Åby 1885 minns att; ”Vid Årup så fällde de alträd vid 
ån och tog blomsterknopparna.  
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Vasstagning på sjön. Foto: Egon Jönsson. 

De torkades och maldes. De var liksom små slån, som man kunde äta. Sådant fick 
de ha och blanda med korn och havre. Och så delades det ut träd i furuskogen 
vid Gualöv, där de fick skala av barken. Det fina vita som ligger innanför den 
hårda barken hackade de sönder och malde till mjöl, och för att inte de skulle få 
alltför svår förstoppning, så fick de öljäst, som blir när man brygger dricka. Det 
verkade laxerande” (M.11269).   

Från samma informant kommer en beskrivning om hur man botade engels-
ka sjukan med trätjära, som blandades ihop och lades i en påse på mage på den 
sjuke, även runt handlederna lindades blandningen med linneremsor. Kamomill 
kokades och silades för att användas för att förbättra aptiten (M.11269).  

 
Bär och svamp 
Bär plockades oftast i backarna där det växte mest. En informant berättar om en 
familj som på 1890-talet hade rätt många barn och när bärsäsongen började var 
de upp tidigt för att plocka först smultron sedan blåbär, vildhallon och sist ling-
on. Barnen tog sig sedan ner till Valje vid middagstid för att sälja bären till Kristi-
anstadsbor som var sommargäster där (Man f  1920, intervju nr 5). 
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Svamp var det inte många Ivetoftabor som plockade för de ansågs dödliga förr 
men sedan in på 1900-talet har det plockats både champinjoner och kantareller. 
Idag är det inte så mycket champinjoner kvar och kanske som samma informant 
nämner kan det vara minskningen av hästar som går i hagarna där champinjoner 
gärna växer som förorsakat det (Man f  1920, intervju nr 5). 
 

Övrigt 
Andra sätt att bruka naturens resurser i Ivetofta var att ta tillvara på ullen från 
fåren. Växtfärgning förekom med användning av bland annat björklöv och ljung 
(komplettering till intervju nr 5). 

Rörvass eller bladvass, som det också kallas, har också använts. Vassen sam-
lades in istället för den halm som tidigare hade brukats för att täcka taken. Den 
före detta lantbrukaren Erik Mårtensson från Åby berättade i en uppteckning 
från 1949 att man oftast tog vassen om vintern när vattnet var ordentligt fruset. 
Men det hände även att det skedde på hösten sittandes i en båt. Då var vassen 
segare att få av. Oavsett årstid använde man sig av en skära för att kunna skörda. 
Nackdelen på vintern var att stråna var sprödare och man fick ta det mer försik-
tigt. Det blev däremot lättare att packa materialet när blad och annat ramlade av 
från den frusna vassen (M.11269).  

Seder och traditioner 

Vånga socken 

Flera olika traditioner och seder har brukats i Vånga socken. En av dessa är den 
så kallade Blomningsfesten. En kvinna född 1945 minns hur människor kom cyk-
landes från när och fjärran till blomningsfesten, som pågick fram till 1950- och 
1960-talen. Därefter kom skördefesten som ännu firas (Kvinna f  1945 intervju nr 
2). Båda festerna var traditioner man såg fram emot. Att arbetet var klart var värt 
att fira tillsammans. Äppelblommans dag på den svenska nationaldagen är ett 
välbesökt arrangemang som hembygdsföreningen har som tradition idag. Ett bya-
lag finns fortfarande kvar i socknen. 

När det gäller folktro och sägner finns det inte mycket kvar av dessa hos 
dagen befolkning i socknen, säger samma informant. Sägner berättades under 
1800-talet menar hon. Istället minns nutida människor platser, som till exempel 
var bockastenen som delat sig ligger, eller skrönor, som den om Magnus Sten-
bock (Kvinna f  1945, intervju nr 2). 
Skogsnuvan, som även kallas för skogrået i andra trakter, är däremot känd i sock-
nen enligt skriften Vägvisare i gränsland. Enligt sägnen kunde hon visa sig i en 
bekants skepnad ute i skogen och det gällde att hålla sig väl med henne annars 
kunde man gå vilse i skogen.  
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För att bryta förtrollningen gällde det att snabbt vända kappan ut och in sen kun-
de man hitta hem utan problem. (Oredsson 2001)  

En annan sägen, som en manlig informant läst i Kristianstadsbladet den 10 
november 1934, hade upptecknats av hembygdsforskaren Gustav Nilsson från 
Fegelstorp i Vånga socken. ”På Fegelstorps ägor vid gränsen till Vånga by finns en kulle 
som kallas Ädlakull. Under den bodde trollen. De hade alltid haft ett gott förhållande till sina 
grannar. Med bonden på Fegelstorp hade de ett avtal att om de årligen fick en tunna öl så skul-
le de hugga säden på fältet norr om Ädlakulla. När tiden var inne klev han därför upp i en 
lummig gran för att hålla utkik. Så småningom när solen började gå ned kom trollgubben, 
gumman och en liten flicka ut på fältet. Där gav gumman order: Nu får du far skära kornet 
så binder jag och den lilla lurkan får sätta upp, men släck först de båda ljusen uppe i granen”. 
Trollgubben vände sig då mot trädet och spände blicken i drängen som satt där uppe. Han blev 
från den stunden blind för resten av livet. Bonden fick heller inte mer någon hjälp med kornet” 
(Man f  1921, kompletterings intervju).  

Ivö socken 

De traditioner som en gång fanns på Ivö var ”päragille” och ”äppelgille”, för att fira 
att frukten var färdigplockad. Idag finns det inga sådana seder kvar enligt en av 
de intervjuade personerna (Kvinna f  1940, intervju nr 7). 

När det gäller sägner berättar en av de intervjuade om olika väsen att 
skrämma barnen med. På Ivö minns man framförallt ”mörkermasse” och ”källare-
gubben”. De skulle man akta sig för. På ön finns det även gott om sägner kring 
Brattingsborg, ärkebiskopen och S: t Ursulas källa. (Kvinna f  1934, intervju nr 7) 

En smörsten förekommer också och enligt informanten lyder sägnen som 
så att var gång denna sten luktade nykärnat smör, vilket hände ibland, så vände 
den sig. Ytterligare en sägen handlar om Fläskholmen, en liten ö i Ivösjön. Denna 
säger att Ivöborna gömde sitt fläsk på ön för att snapphanarna inte skulle få tag i 
det (Kvinna f  1934, intervju nr 7).  

Skogsnuvan var även känd på Ivö. I Rignells bok finns en berättelse från 
1729 som visar att man redan då såg henne på ön: ” …hafva åtskilige personer äfven 
uti min tijd fönummet och berättat för all sanning, att de uti Ifö skog sedt ett skog-råå eller så 
kallad skogssnufvan, nl.uti een ung qvinnosperons gestalt med helt utslaget hår och hvijta tunna 
kläder uppå, äro och folk af  samma skogsråå blefvet förvillande av de hafft svårt före at råka 
rätta vägen hem till byen”. (Rignell 1964:127f) 

Ivetofta socken 

I Ivetofta socken fanns det också vissa traditioner och seder. På en del gårdar 
förekom det att man ordnade ”päregille” efter potatisskörden. Samma informant 
berättar att traditionen med att byamännen samlas för att komma överens om 
gemensamma frågor lever kvar i en del byar i socknen (Man f  1945, intervju nr 
5). 
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Liksom i övriga socknar, finns det i Ivetofta sägner som lever kvar. Flera av dem 
anknyter till stenar, som till exempel Humlastenen i Edenryd och även i Ryssber-
get som har gott om stenblock och hålvägar. Sagan om jätten i Edenryd nämns 
också, vilken lär ha gett namn åt byn. En liknade sägen finns om en sten som 
vänder sig, som den på Ivö. Men stenen i Ivetofta vänder sig när det luktar nyba-
kat bröd. Barnen skrämdes med ”Brunngubben”, men även sotaren som var ”mörk 
av sot” enligt en man född 1942. (Man f  1942 m fl, intervju nr 5) 

Det fanns även en sägen som handlar om två barn som hittades döda vid en 
källa i skogen. Platsen kallas Barnakälla (Kompletterings intervju). 

Övrigt 

Vånga socken 

Hur har landskapet har präglat människan i Vånga socken? Informanternas syn 
på detta följer här: ”Jag tror att människor som bor i en sån här bygd blir mångsysslare. 
Man har haft ett behov av att söka olika sätt att överleva på. Det finns mycket gemenskap här. 
Vet inte om det är typiskt för skogslandskap. Man hade en bit att gå till grannen. Det var 
kalas, man sjöng maj och ungdomar samlades” (Kvinna f  1945, intervju nr 2). 

”Här som det var inte så stora jordbruk, det var väldig gemenskap, var och en hade sitt, vi 
gick väldigt mycket till varandra. Ju längre ut mot kusten man kom desto mer skilde man mel-
lan bönder och drängar. Skillnaden var stor där. Detta har påverkat människan. Torpare, 
drängar och pigor hade det bra här, det var god sämja mellan alla. Fin gemenskap, hårda tider 
då blir det ännu mer gemenskap” (Kvinna f  1932, intervju nr 3).  

”Landskapet har helt klart präglat människan, man har lärt sig att utnyttja vad naturen 
erbjudit. Här har det då varit ganska småskaligt jordbruk, många djur, slätter, man har tagit 
tillvara det som funnits. De gårdar som blivit framgångsrika är oftast de som förstått att ta 
tillvara på det gården haft att erbjuda. Kunskap och förmåga… Skogen har inte varit den 
bländande lönsamheten men… Man har ändå varit uppfinningsrik, mycket bär och frukt… 
röda graniten som bland annat exporterats. God sammanhållning, det finns ett existerande 
byalag fortfarande. Det finns sådana traditioner kvar. Hembygdsföreningen är viktig för kom-
mande generationer” (Man f  1956, intervju nr 4).  

Ivö socken 

En röst om hur landskapet har präglat människan på Ivön säger; ”Landskapet har 
präglat människan, kanske inte märks idag men för ett antal år tillbaka. De flesta har hållit 
sig i närheten, bott i Ivetofta, Vånga eller andra små byar i närheten av sjön, man har inte 
flyttat så långt. Det mesta fanns på ön så man behövde inte ta sig därifrån så ofta förr. Man 
känner sig inte isolerad vilket man kunde tro när man bor på en ö” (Kvinna f  1944, inter-
vju nr 8). 
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Färjeläget vid Ivö. Foto: Okänd. 

Ivetofta socken 

Det som informanterna tänker på vid frågan om landskapet sätter sin prägel hos 
människan är faktiskt Iföverket. En industri och arbetsplats som har präglat 
människan i socknen från 1887 och framåt. Det blev ett industrisamhälle istället 
för endast jordbruksområde. Förändringen har präglat människorna genom att 
det gjort att de blivit plikttrogna, det blev viktigt att man skulle göra rätt för sig, 
man skulle hålla ihop. Alla hade sitt jobb och det litade man på. Detta håller på 
att försvinna i nästa generation, anser en informant (Man f  1945, intervju nr 5). 

Livet från kustslätt till skogslandskap 

Vilken information ger källorna om livet från kustslätt till skogslandskap i de tre 
socknarna? Finns det en skillnad i förhållningssätt till vad naturen gett männi-
skorna beroende på områdenas skilda geografiska förutsättningar? Det är två frå-
gor som analyserats inom projektet. Det är dock inga enkla frågeställningar.  
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Här följer en översiktlig jämförelse även om tillgängligt källmaterial inte kan ses 
som en heltäckande beskrivning av människans bruk av naturen i de tre under-
sökta socknarna.  

Det finns stora likheter mellan berättelserna från informanterna i de tre 
socknarna trots att landskapet bjuder på olika förutsättningar. I samtliga socknar 
anges att det framförallt har funnits småbrukare, även om Ivetofta socken haft ett 
större inslag av gods. Vånga socken dominerades av mindre krono- eller skatte-
hemman.  

Vånga och Ivetofta socknar, har gott om steniga marker vilka inneburit ett 
enormt arbete för bönderna. Informanterna berättar att gårdarna oftast hade ett 
par kor, höns och någon gris. Att hålla höns för äggproduktion var viktigt för 
många husmödrar som innebar en extra förtjänst. Under de senare årtionden har 
får inte varit lika vanligt förekommande som längre tillbaka, då de fanns lite var-
stans på gårdarna. Arkivmaterial från tidigt 1800-tal visar att man vid den här ti-
den ofta hade lika många får som nötkreatur. 

I samtliga socknar framhålls potatisen som en viktig del av odlingen, liksom 
råg, havre och korn. Lin odlades också, liksom tobak. I senare tid har sockenbor-
na även producerat foderbetor, ärtväxter och andra grönsaker och i viss mån 
sockerbetor. I de äldre karthandlingarna nämns även bovete, som tillsammans 
med råg och rovor, var viktiga grödor på tillfälliga lyckor på magra eller sandiga 
marker. Den genomsnittliga spannmålsskörden kring år 1700 var något högre i 
Ivetofta än i Vånga.  

Mindre trädgårdar bestående av några fruktträd har under 1700- och 1800-
talen funnits vid många av gårdarna i hela området. I skifteshandlingarna före-
kommer namnen Abuleåker och Abullahagen, vilka syftar på äpple, enbart i byar-
na Vånga och Snäckestad, inte i någon annan socken. När det gäller fruktodlingar 
är informanterna överens om att Vånga socken alltid haft flest odlare, även om 
det funnits fruktodlare i samtliga socknar, om än i olika omfattning. 1930- och 
1940-talen var en storhetstid för odlingarna i hela området, då efterfrågan var 
som störst. Det var framförallt olika sorters äpplen och päron som odlades men 
även plommon, körsbär och bigarråer. Frukten användes både till försäljning och 
till husbehov.  

Redskap som plog och årder har enligt informanterna använts i åkerbruket, 
liksom olika slags skäror vid skörd och pleijel vid tröskning. Under 1940-talet och 
en bit in på 1950-talet användes ofta stationära tröskor.  

När det gäller skördearbetet anger informanterna ungefär samma benäm-
ningar för dem som arbetade med tröskningen; maskinist, matare, bordstickare 
och säckabärare. I uppteckningarna från Ivö finns namn som troligen har ett äld-
re ursprung, till exempel uppstickare, negakråga och lavare.  
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Kanske användes liknande eller samma namn även i Vånga och Ivetofta men in-
tervjuer och uppteckningar ger inga uppgifter om det.  

På Ivö anges att det inte fanns så mycket skog förrän på 1900-talet, upp-
kommen genom nyplantering. Det äldsta kartmaterialet visar att det i början av 
1700-talet fanns bokskog med inslag av en och björk på öns norra del. Liksom i 
de båda övriga socknarna gav dock skogen inget byggnadstimmer utan nyttjades 
till ved och gärdesgårdar. Såväl av det äldre kartmaterialet som av informanternas 
uppgifter framgår det att man i hela området höll ollonsvin i bokskogarna. 

Dagens trädslag anges av informanterna vara ungefär desamma som förr, 
med framförallt björk, bok, ek och tall och inplanterad gran och lärk. På Ivö 
nämner man även al som växer längs med sjökanten. Informanter från alla sock-
narna berättar att man har hamlat träd för vinterfoder i större eller mindre om-
fattning, bland annat lönn och ask. Enligt ett par olika uppgifter från karthand-
lingar från mitten av 1700-talet i Ivetofta socken nämns förekomst av hamlade 
bokar. 

Tjärbränning har nyttjats i Vånga men inte i Ivetofta eller på Ivö, medan kol-
ning har skett i samtliga socknar, men mest i det skogrika Vånga.  

Torvmossar, som brukades både för husbehov och viss försäljning, anges ha 
funnits i Ivetofta och Vånga men verkar ha saknats på Ivö.  

När det gäller bärplockning så har det varit något som samtliga informanter 
känner till eller har sysslat med, enda skillnaden är att det inte funnits så mycket 
lingon på Ivö. Nypon togs också tillvara och i trädgårdarna odlades ungefär 
samma slags kryddväxter. Användning läkeväxter nämns i alla socknar med vissa 
skillnader. 

Enligt informanterna verkar fisket ha varit en viktig tillgång för hushållen. 
Vissa fiskeredskap nämns i alla socknarna såsom pilkar, hommor, garn och lång-
rev. I Ivetofta omtalas även glindra och ålaskistor medan man i Vånga hade en 
mjärde som kallades för ”kaduser”. Fångsten utgjordes bland annat av braxen, 
abborren, gädda och mört. På Ivö nämns också gös, lake, siklöja och öring. Flera 
av de äldre 1700-talskartorna uppger att byborna hade möjlighet till fiske i sjöar 
eller i havet, men att det endast nyttjades i begränsad omfattning och verkar inte 
ha varit en prioriterad syssla. 

Traditioner och seder fanns det en hel del av i socknarna. Päragille lyfts fram 
i berättelserna men även gille i samband med äppelskörden. I Vånga har man 
fortsatt med traditioner med anknytning till äppelskörden. I Ivetofta har man 
fortfarande byamän som träffas i vissa byar. På Ivö verkar kontinuiteten av äldre 
traditioner vara bruten, ingen informant berättar om detta. 
Det finns gott om sägner i samtliga socknar och en äldre tro på olika former av 
väsen. ”Skogsnuan” verkar känd överallt medan andra som till exempel ”mörkermas-
se” och ”brunngubben” är mer knutna till olika områden. 
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Att landskapet har präglat människan är alla informanter överens om. Ivetofta 
socken har främst formats av att vara ett industrisamhälle enligt informanterna, 
medan sockenborna i Vånga har haft sin skog och en bra gemenskap mellan 
grannarna att lita till. Man fick vara mångsysslare för att klara sig. På Ivö anser de 
intervjuade att man tidigare hade allt som behövdes på ön och det kändes och 
känns fortfarande aldrig isolerat eftersom färjan finns och går så ofta dagligen. 

Etnobiologiska återspeglingar 

Hur återspeglas etnobiologin i det utvalda källmaterialet? Vilka inblickar får vi i 
människans sätt att använda landskapets resurser och hur kan informationen an-
vändas?  

Kartor 

Kartor är i regel bra avbilder av landskapet vid olika tider. De berättar om inne-
håll och resurser i form av naturtyper, terräng och marksammansättning. Jämfö-
rande studier av olika kartor kan dessutom ge en översiktlig bild av förändringar 
som skett. 

Om man studerar historiska kartor ur ett etnobiologiskt perspektiv ger de 
användbar information om var naturens resurser fanns. Mellan raderna kan man i 
viss mån även avläsa hur de användes. Åker, äng, betesmark, skog och fiskemöj-
ligheter kan lokaliseras och ofta följas genom tiderna, men även andra tillgångar 
finns utritade såsom humle- och kålgårdar. Trots vissa svårigheter är kartor en 
värdefull källa som ger en bakgrund till befintliga natur- och kulturspår i det nuti-
da landskapet och vilka på så vis kan göras begripliga. Med en förståelse av vad 
kartorna visar följer en ökad motivation till fortsatt skötsel. 

De äldsta lantmäterikartorna innehåller intressant information om byarnas 
äldre strukturer där ett ålderdomligt landskap med rötter i medeltiden kan skön-
jas. Kartorna innehåller i regel en hel del vinkelfel som ibland gör dem svåra att 
direkt rektifiera mot en modern karta. Det kan betyda att en specifik plats kan 
vara svår att lokalisera i det nutida landskapet. Den bästa metoden är att stegvis 
jämföra de äldre kartorna mot en karta från 1800-talet, som i sin tur passas in 
mot en modern kartbild. Kartorna är i sig estetiska och vackert färglagda, som 
gjorda för fängslande illustrationer. Man bör vara medveten om att de ibland kan 
ge en felaktig bild av landskapet då vissa lantmätare la till extra vegetation i form 
av träd och buskar på kartan för att göra den trevligare att titta på. Extra vaksam 
ska man vara med kartor där lantmätaren lagt mycket kraft på det estetiska. I så-
dana fall är det beskrivningen som man i första hand ska lita på. 

Skifteskartorna, som kom senare, upprättades oftast byvis inför skiftesför-
rättningen vilket innebär att kartans landskap är en spegling av förhållandena före 
skiftets förändringar.  
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Detalj ur handlingarna till geometrisk karta över Krogstorp, Ivetofta socken 1723. 
I handlingarna till skifteskartorna framgår i regel brukarnas namn, men i övrigt är 
det inte ofta människor, och allra minst kvinnor, lyser igenom. Kartorna är detal-
jerade med få vinkel- och skalfel, vilket medger att de relativt enkelt låter sig jäm-
föras med dagens kartmaterial. Ett stort antal kartor finns tillgängliga. De är van-
ligtvis från en avgränsad tidsperiod och med en förhållandevis enhetlig utform-
ning, vilket gör att man har en bredd i materialet som ger goda möjligheter till 
jämförelser. 

Både geometriska avmätningar och skifteskartor, upprättades i flera exem-
plar som sinsemellan kan skilja sig åt. Den så kallade konceptkartan, alltså lantmä-
tarens ”original” finns i lantmäterimyndighetens arkiv och ett renritat exemplar 
finns i lantmäteristyrelsens arkiv. Skifteskartorna gjordes i tre exemplar, varav ett 
lämnades till byborna. Sådana bykartor kan ännu återfinnas på någon av de äldre 
gårdarna i byn, ibland i en så kallad byakista. Konceptkartan kan ibland innehålla 
intressanta noteringar som inte tagits med på det renritade exemplaret som å and-
ra sidan är mer lättläst och tydlig. De äldsta konceptkartorna kan vara svårtydda 
och i dåligt skick, varför den renritade kartan är lättare att arbeta med. Om en 
djupare studie ska göras kan det vara idé att studera båda versionerna. Grödby, i 
Ivetofta socken, är en by där fördjupade studier av konceptkartans båda varianter 
skulle kunna ge information som kompletterar vartannat.  
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Anledningen till varför varje enskild karta upprättades kan skifta. Innehållet kan 
därför spreta och vara besvärligt att använda vid jämförelser. Det sistnämnda 
kompliceras dessutom av att de äldsta kartorna i regel endast finns för ett mindre 
antal byar eller gårdar i varje socken. 

De tillhörande handlingarna, det vill säga beskrivningarna, till de äldsta 
geometriska kartorna är strukturerade i en viss ordning. Det innebär att texterna 
blir lättare att tyda efterhand som man studerar fler kartor.  

Handlingarna till samtliga kartor består i huvudsak av handskriven text som 
ibland är svårläst. Texten kan innehålla svårtydda ålderdomliga ord och benäm-
ningar. För den ovane är studier av sådana beskrivningar tidsödande. Hos Regi-
onmuseet finns fördelen att paleografisk kunskap finns tillgänglig då några av 
personalen har denna kompetens. 

Häradskartan är den karta som framförallt kan komplettera intervjuer som 
genomförts under 1900-talet senare del. Många detaljer ur informanternas berät-
telser från den här tiden kan återfinnas i kartan. Både kartan och de tillhörande 
beskrivningarna innehåller gott om information. Förutom till exempel vattendrag, 
sjöar, åkermark, mossar och kärr och betesmarker är även olika typer av kvarn-
verksamhet redovisad. Ängen benämns som slåtteräng och delas in i hårdvallsäng 
eller sidvallsäng. Skogen redovisas som antingen barrskog eller lövskog. Bladfor-
matet ger möjligheter att studera större sammanhängande områden på ett enkelt 
sätt. När sentida förändringar ska spåras eller jämföras används häradskartan till-
sammans med 1970-talets ekonomiska karta. Finns det dessutom något flygfoto 
över området kan det bidra med intressanta fakta. Ett flygfoto är i sig själv ett 
starkt bevis på hur det sett ut vid ett visst ögonblick. 

Litteratur 

När det gäller information och faktauppgifter ur litteraturen är möjligheterna till 
insamling av uppgifter goda, bara man vet var och hur man ska söka. 

Linnés arbete och rapportering från sina resor i landet under 1700-talet var i 
högsta grad av etnobiologisk karaktär. Om han besökt en plats eller ett område 
som skall studeras ur ett etnobiologiskt perspektiv i kommande projekt kan man 
ha stor nytta av de beskrivningar som formulerats. 

I Gillbergs verk finns en hel del fakta om vad naturen kunnat erbjuda män-
niskorna på lokal nivå under 1700-talets andra hälft. Läsaren kan skapa sig en 
uppfattning om naturresurser såsom vind- eller vattenkraft och fiskemöjligheter. 
Vånga socken och bys marker beskrivs med följande ord; ”Stenig och skarp åker, 
tillräckeligit höbohl, bok, eke och surskog med fiske”. Om Ivös marker sägs, ”God åker, 
liten äng, härlig bok och surskog med fiske”. Ivetofta socken och by hade något sämre 
resurser enligt Gillberg; ”Nödigt utsäde och höbol med någon bok, surskog och fiske” 
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Gillbergs böcker är utgivna med ett gammeldags typsnitt och äldre stavningssätt. 
Med lite träning och hjälp från en folder med förtydligande av bokstäverna, som 
hör till källan, ger Gillbergs verk bra möjligheter till en snabb överblick av natu-
rens nytta för människan. 

Innehållet i Hembygdsföreningarnas årsskrifter baseras på det material som 
inkommit under året och artiklarna är mycket olika i innehåll. Här samlas händel-
ser och bilder ur historien som knappast hade funnits kvar till eftervärlden om 
det inte hade varit för föreningarnas engagemang och ideella arbete. Ett exempel 
på en sådan berättelse kommer ur Oppmanna-Vånga hembygdsförenings årsskrift 
från 1994. Där beskriver Gunhild Hoff  minnen från barndomens 1940-tal såhär; 
”På vårarna cyklade vi till Skärsnässkogarna och Västerviksskogen och plockade grankottar 
från granar som huggits ner på vintern. Vi tog hem kottarna och lade dem i solen så att fjällen 
spärrades ut. Sedan bankade vi kottarna i väggen för att få ut så många frön som möjligt. Vi 
grävde bänkar i jorden, där plantorna skulle stå i två år. Sedan skulle de upp och sättas om 
med en tändsticksasks avstånd. Där skulle de stå i två år till. Det blev många långa bänkar, 
som skulle lukas flera gånger på sommaren. Jag fick inte hacka nära plantorna, för det var inte 
bra för rötterna, utan skulle pillra upp ogräset med fingrarna. Efter fyra år var plantorna fär-
diga att sättas ut i skogen. Vi fick sju öre styck för dem.”. (Oppmanna-Vånga hembygds-
förenings årsskrift 1994:64f) 

Naturskyddsföreningens årsskrifter är en bra källa till beskrivningar av väx-
ter, djur och natur under 100 år. De fokuserar i huvudsak på vad man har velat 
lyfta fram under olika tidsperioder. De yngre årgångarna kan vara kopplade till 
vissa teman.  

Ibland saknas angivelser som refererar till olika tider och årtal i ovan nämn-
da årsböcker, men ofta är händelser angivna till en ungefärlig tidsepok.   

Etnologiska verktyg 

Etnologiskt källmaterial ger ofta levande beskrivningar av människans förhållande 
till naturen. Det gäller inte minst studier av samhälle och kultur på landsbygden 
eftersom det var där den så kallade folklivsforskningen började sitt arbete under 
1800-talet. Arkivmaterialet är omfattande, av skiftande karaktär och spänner över 
det mesta som människan företagit sig i sin strävan att leva och klara sitt dagliga 
levebröd.  

Det som framkommer vid en intervju är subjektiv information, där den in-
tervjuades egna värderingar och bild av verkligheten förmedlas. Berättelserna in-
nehåller en mängd information, bland annat känslor, tankar och erfarenheter som 
kan vara svåra att förmedla i en text. Ett exempel på en personlig berättelse om 
skördearbetet i Ivetofta är uppteckningen av lantbrukaren Erik Mårtenssons ord, 
född 1885; ”Råg och vete skulle de alltid skära med skära. Det var ju brödet, det, och då 
gick det inte an att spilla något ax. Lie använde det till sådant som det inte var så noga med.  
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Trampa på brödet, det var ju en stor synd det. De använde skära även där det inte var stenigt, 
de var invanda vid vördnaden för brödet, så de kunde inte tänka på det som var mest bekvämt. 
Det var i allmänhet kvinnor som skar. Men karlar gjorde det också ibland” (M.11269). 

För att få relevanta svar skall minnen och berättelser komma från självupp-
levda händelser. Andrahandsuppgifter, i form av en minnesbild från någon som 
informanten känner, kan ibland vara tillräckligt bra beroende på innehåll och tro-
värdighet. Information som informanten själv har läst sig till, är inte intressant på 
samma vis.  

Uppgifter som förmedlas bör kunna placeras tidsmässigt. Ord och fraser 
som förr, längre tillbaka, det fanns, tidigare, när jag var ung och på min tid är otydlig in-
formation som inte ger någon angivelse om när i tid berättelsen utspelar sig.  

Att intervjua och använda människans minne som källa kan ha både förde-
lar och nackdelar. Arbetet är tidskrävande och det är inte bara själva intervjun 
som tar tid. Att hitta personer som är lämpliga att intervjua och få dem att ställa 
upp på en frågestund är en stor del av arbetet. Efter utfrågningarna behöver ma-
terialet sammanfattas och analyseras. 

En telefonintervju är något mindre tidskrävande. Det är dock inte säkert att 
den som skall intervjuas är bekväm med att berätta över telefon. Ett möte ger 
dessutom intervjuaren fler detaljer till berättelsen, såsom kroppsspråk och an-
siktsuttryck. 

Intervjuer med svar i brevform kan ge informanten all tid som behövs för 
att tänka igenom frågeställningen noga. Det är dock inte säkert att det är så lätt 
att formulera en text. En text kan dessutom bli tillrättalagd och spontaniteten 
som finns i ett personligt möte riskerar att förloras. Enkäter, som är rätt utforma-
de, är bra om jämförelser ska göras. En hög svarsfrekvens bygger på att perso-
nerna i studien verkligen postar sina svar och att det sker inom utsatt tid.     

Intervju kan även ske i grupp, vilket kan ha både fördelar och nackdelar. 
Minnen kan förstärkas på så vis att deltagarna lättare kommer ihåg händelser när 
de pratar gemensamt om något, de väcker helt enkelt varandras minnen. Vid en 
gruppintervju kan det hända att någon inte kommer lika mycket till tals som öv-
riga. 

Om syftet med en frågeställning är att få fram information som är mångfa-
setterad och tar upp alla tänkbara aspekter krävs det att ett större antal människor 
intervjuas. En medverkan från många informanter innebär dessutom en möjlig-
het till bekräftelse av uppgifter, då berättelser från olika personer både kan kom-
plettera information och överensstämma.   

Att göra jämförelser mellan områden, eller som i det här fallet socknar med 
skilda geografiska förutsättningar, med intervjuer som enda grund upplevs aning-
en osäkert.  
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Ett odaterat fotografi från Vänersberg i Vånga socken, visar en självbindare dragen av en traktor Foto: Bröderna Persson. 

För att ge en helhetsbild av naturbruk i de olika socknarna med hjälp av minnes-
bilder är kvantiteten, det vill säga antalet informanter i denna intervjustudie, inte 
tillräckligt stor. Informationen behöver även kompletteras med uppgifter från 
andra källor.  

Bilder kan fungera som fantastiska informationskällor och ge möjlighet att 
se ögonblick av en förfluten tid. En viss osäkerhet följer dock ofta materialet. 

Många av Regionmuseets fotografier är odaterade och saknar uppgifter om 
var exakt inom socknen de är tagna. De människor som syns på bilderna är 
många gånger okända, utan namn eller koppling till platsen beskriven. Tyvärr är 
det med stor sannolikhet ett allmängiltigt problem för huvuddelen av fotografier i 
fotoalbum och arkiv i landet som helhet. De flesta nöjer sig med att ha informa-
tion om privata bilder i huvudet och tänker inte på att de flesta upplysningar, som 
skulle ha kunnat kvarlämnas till eftervärlden, försvinner samtidigt med en själv. 
Bildmaterial blir i mångt och mycket oanvändbart om år, ursprung, plats saknas. 

Ibland kan detaljer i fotografier ge upplysningar om ungefär när i tid bilden 
tagits. Ovanstående foto visar en traktor av märket Massey Fergusson ”Pacema-
ker”. Dessa började tillverkas i mitten av 1930-talet och med hjälp av den infor-
mationen vet vi åtminstone att fotot inte har tagits före detta. 
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Det kan vara svårt att hitta bilder som innehåller det man söker, bland annat på 
grund av bristande kunskap i användning av sökfunktioner eller för att relevanta 
sökord inte har registrerats tillsammans med aktuella bilder. Den information 
man är ute efter kan också finnas i helt andra bilder än de man söker bland.  

En god ide för att förstärka informanternas berättelser är att uppmuntra 
dem att plocka fram sina egna bilder och foton. Då kan de förmedla viktig in-
formation som var, när och hur. 

Sammanfattningsvis innebär det att hur bilder och foton är namngivna och 
beskrivna har stor betydelse för om de är användbara och om man kan hitta rätt. 

Den beskrivna situationen ovan gäller många gånger även föremål i olika 
samlingar. Värdefulla fakta om ursprung, användning och årtal som kan behövs i 
en studie saknas ofta. När dessa uppgifter finns utgör föremålen konkreta belägg 
för att ett visst bruk har förekommit inom en specifik trakt. Det ger en anknyt-
ning till historien som kan kännas mycket påtaglig.   

Inventeringar 

Vad kan material från olika inventeringar ge till en etnobiologisk undersökning? 
En inventering är ofta ett mycket tidskrävande arbete. Att ta del av resultatet är 
desto enklare, förutsatt att det är lättillgängligt.  

En titt i Ängs- och betesmarksinventeringen ger en bild av värdefulla och 
intressanta natur- och kulturspår i en viss trakt eller ett större område. Den pekar 
ut var i landskapet det finns marker som är mindre påverkade av moderna bruk-
ningssätt. De utvalda markerna signalerar att här finns länkar bakåt, till tiden före 
skiftesreformerna. Det handlar om områden som sannolikt har brukats traditio-
nellt under en mycket lång tid och kan förväntas innehålla en hög biologisk 
mångfald.  

Äldre lämningar, som finns registrerade i fornsök, är inte alltid lätta att se 
och tolka i landskapet. Att de är dokumenterade är dock av stor betydelse. Inte 
minst för att allmänheten skall kunna ta del av materialet men också för att läm-
ningarna skall kunna bevaras. 

Projektet Skog- och historia har framförallt ökat andelen yngre lämningar i 
registret, vilket i viss mån kan balansera upp den enorma mängd förhistoriska 
lämningar som av hävd ansetts viktigast att dokumentera. Med en insikt om att 
människan oavbrutet lämnar spår i landskapet har yngre kulturlämningar uppvär-
derats och börjat registreras. De lämningar som ännu inte har granskats och in-
förts kommer att öka antalet kulturlämningar ytterligare. När sentida spår av 
mänsklig aktivitet i övriga marker kommer att inventeras är en fråga för framti-
den.  
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Fornsök kan inte användas för en fullständig resumé över ett områdes kulturhi-
storia. Ett exempel på det kan illustreras av förekomsten av kvarnar i landskapet. 
De registrerade lämningarna är just lämningar och säger inget om de kvarnar som 
ännu är i gott skick. Inventeringen kan heller inte betraktas vara heltäckande, ett 
flertal lämningar kan fortfarande ha förbisetts.  

Inventeringar av olika slag ger en bild av vad som anses viktigt under en viss 
period att dokumentera och bevara för framtiden. Syftet med insamlad fakta och 
definitionen av vad som ska dokumenteras bör ifrågasättas och omprövas med 
jämna mellanrum för att främja ett objektivt synsätt på vad som är värdefullt. 

Källor som komplement  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att basmaterialet i en undersökning behö-
ver komma från olika källor för att ge en bild som speglar en historisk verklighet 
ur ett brett perspektiv. Källor kan komplettera varandra genom att fylla på med 
kunskap där information saknas eller är bristfällig. All mänsklig aktivitet lämnar 
inte spår som kan återfinnas i källor, vilket också är en realitet att ha med sig i 
studierna. 

Källmaterial från historiska kartor sträcker sig längre tillbaka i tiden jämfört 
med intervjuer. Det är ofta mer lättillgängligt än tidig litteratur och utgör tillförlit-
liga belägg. Om det finns möjlighet att komplettera en karta med en flygbild 
stärks belägget ytterligare.  

Det etnologiska materialet bidrar med berättelser om människan och hen-
nes förhållande till naturen som i princip helt saknas i kartmaterial.  

Intervjumaterial, bilder och föremål kan tillsammans bekräfta information 
och förstärka fakta. Saknas intervjuuppgifter kan bilder och föremål vara svåra att 
tolka. 

Tillämpad etnobiologi för kulturmiljövård 

Vårt mål med en metodutveckling av etnobiologi på lokal nivå är att öka kunska-
pen om hur människan har nyttjat naturens resurser. Huvudfrågan lyder; hur tar 
vi reda på detta på bästa sätt?  

Erfarenheterna som vunnits genom projektet Tillämpad etnobiologi för kultur-
miljövård ger ett tydligt svar: Kulturmiljövården behöver i högre grad använda 
tvärvetenskapliga metoder som fångar upp fler perspektiv. Utan ett brett synsätt 
och breda ingångar i varje studie är det svårt att återge hur människan har använt 
sig av landskapets resurser vid olika tider. 

Berättelser om människans samspel och nyttjande av mark, växtlighet och 
djurliv från olika bygder ger ofta en mångfacetterad bild. Olika metoder, redskap 
och namn har använts på skilda platser, men likheter mellan traditioner och bruk 
framträder också. Skillnader och likheter kan tillsammans utgöra en betydelsefull 
kontrast mot ett nutida, ibland, ensidigt sätt att nyttja naturens resurser.  
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Insamling av kunskap om äldre brukningsmetoder på lokal nivå kan bidra till ett 
mer varierat sätt att ta hand om landskapets tillgångar. Ett olikartat nyttjande av 
befintliga resurser värnar dessutom om landsbygdens variationsrikedom. Ett 
landskapsbruk som baseras på lokala traditioner bidrar sannolikt även till att öka 
den biologiska mångfalden. Samtidigt värnar man de lokala särdrag som finns och 
stärker människornas historiska identitet.  

Med en metod som samlar in kunskap ur ett brett perspektiv kan råd och 
riktlinjer anpassas till de lokala förutsättningarna, både idag och i framtiden. Rå-
den får en ökad relevans om de är i samklang med de äldre traditioner som har 
använts och därigenom format omgivningarna på platsen. 

Regionmuseets arbete baseras redan idag på ett tvärvetenskapligt synsätt 
vilket omfattar forn- och kulturlämningar, bebyggelse, landskap och arter. Att 
beskriva och tydliggöra samband mellan dessa kunskapsområden är en återkom-
mande uppgift. En svaghet är att människans berättelser ofta saknas. En målsätt-
ning har hittills varit att studera natur- och kulturlandskapets utveckling gemen-
samt för att kunna återge en helhetsbild. Om det etnobiologiska perspektivet ute-
blir når vi inte ända fram. 

Slutsatsen är att museets integrerade arbetssätt måste kompletteras med fler 
sökvägar för att även omfatta ett etnobiologiskt perspektiv på lokal nivå.  

En förutsättning för arbetet är att olika kompetenser finns tillgängliga så-
som pedagoger, biologer, etnologer, arkeologer, kulturgeografer och kulturvetare. 
För att identifiera personer med kunskap om traditionella sätt att bruka landska-
pets resurser bör samarbetet med områdesspecifika intresseföreningar såsom bya-
lag, natur- och hembygdsföreningar utökas. 

För framtida kulturmiljövård bör återkommande satsningar även genomfö-
ras på samtida intervjuer och uppteckningar. 

En angelägen uppgift är att dokumentera och omsätta insamlad kunskap i 
praktiskt bruk. De personer som själva har utövat ett visst bruk av naturens re-
surser är några av kulturarvets viktigaste kunskapskällor, tillsammans med kvar-
varande spår av dessa traditioner. Praktisk kunskap kan stå och falla med de här 
människornas färdigheter och minnen. Situationen för att behålla kulturarvet le-
vande är i mångt och mycket akut. Det är hög tid att lokal kunskap förs över till 
yngre generationer. 

Här kan Regionmuseet vara en betydelsefull katalysator genom att skapa 
möten mellan kunskapskälla och mottagare vilket möjliggör praktisk kunskaps-
överföring. Regionmuseet kan också medverka till att uppmuntra initiativ och 
idéer om hur lokalt naturbruk kan skapa möjligheter till utveckling av nya verk-
samheter på landsbygden. 
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Kunskapsöverföring bör stärka byarnas och människornas identitet och livskvali-
tet. Denna kan också tydliggöra historiska samband vilket kan användas för att 
stärka byarnas attraktionskraft. 

Ett exempel på kunskapsöverföring är det så kallade Tobaksprojektet 2008: 
Fram till 1964, och under en period av minst 200 år, odlades det tobak i 

Skåne. Näringsgrenen kan ses som en unik del av landets historia och ett kultur-
arv. Arbetet har dokumenterats i text och bild genom åren. Handlaget, som finns 
hos dem som var med och odlade, kan däremot aldrig läras in teoretiskt. Dessa 
människor bär på en ovärderlig kunskap och erfarenhet som måste överföras i 
praktisk handling för att bevaras och kunna nyttjas i byarnas framtida utveckling.  

Som ett led i Regionmuseets kulturmiljöarbete genomfördes därför projek-
tet ”Tobaksodling i Skåne –Ett unikt kulturarv till nytta för landsbygden” under 2008. 
Projektet samlade in kunskap om hur tobaken odlades och medverkade till att 
denna fördes vidare till yngre generationer med hjälp av ett mindre antal odlingar. 
Odlingarna togs omhand av tolv intresserade män och kvinnor med stort enga-
gemang för att lära sig ”hantverket”. Under projekttiden fick odlarna praktisk 
handledning från en referensgrupp sammansatt av personer med egna erfarenhe-
ter av tobaksodling under första halvan av 1900-talet. Här följer några exempel på 
praktisk kunskap som de äldre odlarna kunnat överföra till de yngre: Arbetsmo-
ment då tobaksplantorna skall ut på friland. Handgrepp vid plockning och skörd 
av blad. Rätt utförd snittning av bladnerv för trädning på tobaksspett. Handgrepp 
för användning av tobakskniv. Kontroll av korrekt upphängning av samtliga blad 
på spett. Visuell kontroll av bladens kondition under torkningen. Kunskap att 
bedöma bladets konsistens då det är färdigtorkat.  

Metod 

Kulturmiljövården bör sträva efter att projekt i högre grad ska omfatta ett etno-
biologiskt perspektiv på lokal nivå. Syftet bör inte enbart vara att eftersöka kun-
skap och sammanställa fakta utan även att vidareförmedla och, där det är möjligt, 
använda den kunskap som källorna beskriver.  

Att bidra till nytt källmaterial från vår samtid är ytterligare en uppgift som 
bör utföras kontinuerligt. 

Bruk av landskap med lång tradition som ännu utövas och eller finns beva-
rat i minnet hos nu levande människor bör prioriteras. Likaså traditioner som är 
specifika för en viss trakt eller för Skåne som helhet.  
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Följande tillvägagångssätt kan användas:  
 

• Möjligheter till ett etnobiologiskt perspektiv diskuteras redan vid projekt-
planering.  

• Breda arkivsökningar och eftersökning av uppteckningar, fotografier, bil-
der och föremål genomförs 

• Nutida kunskaper samt självupplevda berättelser från 1900-talet inhämtas 
genom olika intervjumetoder 

• Materialet tolkas och analyseras gemensamt av personer med skilda kom-
petenser 

• Etnobiologiska kopplingar mellan dåtid och nutid görs i stor utsträckning 
• Arbetet bör ske i samverkan med människor i det område som berörs 
• Om det är möjligt bör kunskapsöverföring av praktiska erfarenheter ske 

 
 

Kristianstad den 11 mars 2010 

Åsa Jakobsson och Cissela Olsson 
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Intervjuer och tillhörande kompletteringar 

Intervjuer, 9 st, under tiden 2009-10-07 t o m 2009-12-10 (se bilaga 1) samt en skriftlig komplet-

tering till intervjumaterialet och ett enkätsvar. 

 

Kartor 

By och fastighetsnummer, typ av karta, årtal samt akt hos Lantmäteristyrelsen 
Ivetofta socken 
Allarp nr 1-2, geometrisk avmätning, 1719. Akt K58-2:1 
Allarp nr 1-2, storskifte på inägor, 1813. K58-2:3 
Edenryd nr 1-6 8-20 21, geometrisk avmätning, 1705. K58-5:1 
Edenryd nr 1-6 8-20 21, geometrisk avmätning, 1728. K58-5:2 
Edenryd nr 1-6 8-20 21, storskifte på inägor 1795. K58-5:3 
Edenryd nr 1-6 8-20 21, laga skifte 1834. K58-5:4 
Grödby nr 1-29, geometrisk avmätning, 1708. K58-7:1 
Grödby nr 1-29, storskifte på inägor 1801. K58-7:3 
Grödby nr 1-29, enskifte 1821. K58-7:4 
Grödby nr 1-29, laga skifte 1903. K58-7:8 
Ivetofta nr 1-15, ägodelning 1753. K58-9:1 
Ivetofta nr 1-15, enskifte 1810. K58-9:2 
Ivetofta nr 1-15, laga skifte 1829. K58-9:3 
Krogstorp nr 1-4, geometrisk avmätning 1728. K58-10:1 
Leingaryd nr 1, geometrisk avmätning 1725. K58-14:1 
Råby nr 1-12, geometrisk avmätning 1701. K58-16:1 
Råby nr 1-12, laga skifte 1836. K58-16:3 
Åby nr 1-15, geometrisk avmätning 1728. K58-17:1 
Åby nr 1-15, storskifte 1806. K58-17:2 
Ivö socken 
Hovgården nr 1-2, beskrivning 1747. K59-2:1 
Ivö nr 1-3 5-6 9-17 18-20, geometrisk avmätning 1721. K59-3-1 
Ivö nr 1-3 5-6 9-17 18-20, enskifte 1802. K59-3:2 
Ivö nr 1-3 5-6 9-17 18-20, laga skifte 1836. K59-3:3 
Ivö nr 1-3 5-6 9-17 18-20, laga skifte 1841. K59-3:4 
Ivö nr 1-3 5-6 9-17 18-20, laga skifte 1858. K59-3:5 
Ivö nr 1-3 5-6 9-17 18-20, laga skifte 1863. K59-3:6 
Vånga socken 
Bonslätt nr 1, storskifte på inägor 1798. K149-5:1 
Bonslätt nr 1, enskifte 1812. 149-5:2 
Björkeröd nr 1, laga skifte 1865. K149-2:1 
Bökenäs nr 1, enskifte 1820. K149-6:1 
Bökestad nr 1, laga skifte 1840. K149-7:1 
Filkesboda nr 1-3, enskifte 1814. K149-12:1 
Eskilstorp nr 1, enskifte på utmark och utägor 1807. K149-10:1 
Hemmingslycke nr 1, enskifte på utmark och utägor 1801. K149-14:1 
Grönhult nr 1-2, laga skifte 1876. K149-13:3 
Hommentorp nr 1, geometrisk avmätning 1696. K149-15:1 
Kopparetorp Norra nr 1 2, enskifte 1812. K149-18:1 
Kasseboda nr 1, geometrisk avmätning 1696. K149-17:1 
Krogshult nr 1, laga skifte 1842. K149-20:1 
Romelstorp nr 1, geometrisk avmätning 1696. K149-30:1 
Romelstorp nr 1, enskifte 1810. K149-30:2 
Rystorp nr 1, enskifte 1820. K149-33:1  
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Skärsnäs nr 1-3, laga skifte 1871. K149-36:1 
Vånga nr 1- 37 38, storskifte på inägor 1799. K149-38:4 
Vånga nr 1- 37 38, laga skifte 1837. K149-38:7 
Äskeryd nr 1-3, geometrisk avmätning 1696. K149-41:1 
Örsnäs nr 1, laga skifte 1833. K149-42:1 
 
By och fastighetsnummer, typ av karta, årtal samt akt hos Lantmäterimyndigheten 
Ivetofta socken 
Bollshus, storskifte 1818. 11-IVE-21  
Bollshus, delning 1879. 11-IVE-72  
Bromölla nr 1, ägomätning 1700. 11-IVE-1  
Bromölla nr 1, laga skifte 1836. 11-IVE-100  
Årup, ägomätning 1700. 11-IVE-1 
Årup, storskifte, enskifte 1810. 11-IVE-20 
Vånga socken 
Dyneboda, enskifte 1806. 11-VÅN-20 
Dyneboda, ägoutbyte laga skifte 1871. 11-VÅN-118 
Juteboda, övrigt enskifte 1824. 11-VÅN-55 
Kopparetorp, enskifte 1813. 11-VÅN-25 
Kopparetorp, ägoutbyte laga skifte 1833. 11-VÅN-61 
Norra Mjönäs, enskifte 1813. 11-VÅN-25 
Norra Mjönäs, enskifte 1823. 11-VÅN-44 
Norra Mjönäs, ägoutbyte laga skifte 1833. 11-VÅN-61 
Södra Mjönäs, enskifte 1813. 11-VÅN-25 
Mölleryd, enskifte 1813. 11-VÅN-25 
Pigetorp eller Svenstorp, övrigt enskifte 1800. 11-VÅN-12 
Rosendahl, övrigt storskifte 1815. 11-VÅN-17 
Snäckestad, enskifte 1827. 11-VÅN-52 
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Bilagor 
Bilaga 1. Lista intervjuer och informanter 
Intervju nr 1: 2009-10-07 
Kvinna f 1925 och kvinna f 1940, Vånga socken 
 

Intervju nr 2: 2009-10-07 
Man f 1931 och kvinna f 1945, Vånga socken 
 

Intervju nr 3: 2009-10-13 
Man f 1928 och kvinna f 1932, Vånga socken 
 

Intervju nr 4: 2009-10-19 
Man f 1956, Vånga socken 
 

Intervju nr 5: 2009-10-21  
Man f 1920, man f 1942, man f 1945, Ivetofta socken 
 

Intervju nr 6: 2009-10-27  
Man f 1965, kvinna f 1936 samt man f 1929,  Ivö socken 
 

Intervju nr 7: 2009-11-05  
Man f 1921, kvinna f 1924, kvinna f 1934 och kvinna f 1940, Ivö socken 
 

Intervju nr 8: 2009-11-11  
Man f 1944, kvinna f 1944 och man f 1934 f, Ivö socken 
 

Intervju nr 9: 2009-12-10 
Man f 1921, Vånga socken 
 

Till ovanstående intervjuer kom två textkompletteringar; 
Skriftlig komplettering till intervju i Ivetofta socken från Ivetofta hembygdsförening  
Skriftlig komplettering till intervjuer i Vånga socken, man f 1921 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 
Jordbruket  

Hur har man nyttjat landskapets resurser förr i tiden? 

Vad odlades tidigare? När det gäller sädesslag, rotfrukter m m.  

Arbetsredskap som användes? 

Fruktodlingen i är vida känd, vad känner du till om den?   

Har det odlats lin? 

Vilka seder och traditioner finns kvar idag? 

Vilka redskap minns du/ni som användes? 

Det fanns tidigare benämningar på de personer som gjorde olika sysslor vid skörden, känner du 

till dem? 

Vilka seder och traditioner finns kvar idag? 

Skogsbruket 

På vilket sätt använde man sig av skogen och dess resurser förr? 

Hur ser det ut idag?  

Vilka var de vanligaste trädsorterna som fanns i trakten? 

Vad minns du av skogsbruket från när du var liten? Hur har det förändrats över tiden?  

Minns du när första skogsodlingen i trakten gjordes?  

Vilka trädsorter odlades förr och vilka odlas idag? 

Växter 

Vad känner du till för några växter som man har använt på olika sätt t ex som läkande?  

Vad var de bra till?  

Vad känner du till om växtfärgning?  

Används det fortfarande?  

Hur var inställningen till skogsodling? 

Använde man torv? Tjärbränning, svedjebruk? 

Hamling av lind eller även andra trädslag? 

Fiske 

Fisket i sjöarna runt omkring, hur har det sett ut tidigare? 

Vilka metoder och redskap har använts?  

Seder/Tradition 

Vad känner du till för några seder och traditioner i övrigt om brukandet av jorden/relationen 

mellan människan och marken från förr? 

Sägner/folktro 

Vad känner du till för sägner och folktro från trakten? 

Är det någon som är speciellt lokalt förankrad i socknen som har med skog och mark att göra? 

Övriga frågor 

Olika landskapstyper har inneburit olika förutsättningar för människan, beroende på om hon 

bott vid kust och hav eller skog och jordbruk. Kan ni se hur det har präglat människan genom 

seder och bruk tillbaka i tiden och idag? 
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