Det kommande naturvårdsprogrammet tar ett helhetsgrepp över landsbygdens
natur- och kulturvärden där gårdsmiljöer, men även t.ex. lador, kvarnar och
jordkällare uppmärksammas. I inventeringsarbetet görs översiktliga noteringar
om utformning, material, karaktär och placering i landskapet.

O

m man tittar på äldre lantmäterikartor från 1700och 1800-talen ser man att gårdarna då i regel
bestod av tre eller fyra längor kring en öppen,
ganska trång gårdsplan. Fram till i slutet av 1800-talet byggdes de flesta hus i de här trakterna i ”båle” eller skiftesverk
som tekniken också kallas. Enkelt förklarat kan man säga att
man satte ner bräder i fack, oftast av furu eller ek. I grundsyllen som vilade mot marken användes i regel ek, som är
ett mycket hållbart träslag. Ladugårdsväggar av sten förekom ibland, men blev allt vanligare mot slutet av 1800-talet.
De större längorna var oftast täckta av halm, medan stickor
eller bräder var vanligare på mindre hus. Byggnaderna var i
regel omålade, den faluröda färgen som idag är så typisk för
landsbygden slog inte igenom förrän under andra hälften
av 1800-talet.
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JORDBRUKETS MODERNISERING i landskapet under det sena

1800-talet och 1900-talet, där vallodling, konstgödning och
täckdikning var nyckelord, avspeglades också i gårdsbyggnaderna. Ladugårdarna byggdes allt högre och större och
så många funktioner som möjligt inrymdes i en och samma
byggnad. Material som tegel eller vitputsad cement kombinerades med rödmålat trä, gärna med ett tak av beständig
eternit.
Ekonomibyggnader är kort sagt särskilt intressanta då dessa
mer än boningshusen har hängt med i den tekniska utvecklingen. De har hela tiden förändrats p.g.a. ny teknik och nya
krav.
GÅRDARNA I ÖRKELLJUNGA har ofta byggnader av olika ålder

och utförande, sida vid sida. På en och samma gård kan
man i ena änden finna en rödmålad, låg, traditionell länga,
medan man i den andra änden får en provkarta på moderna material – tegel, plåt, eternit och putsad cement. Nya
inslag har successivt lagts till de gamla.
Att bevara det kulturhistoriska värdet handlar inte bara om
att bevara en specifik byggnad utan också att värna om och
utveckla gårdens årsringar!
UNDER 2007 FORTSÄTTER arbetet med naturvårdsprogram-

Esborrarp

met. Vi kör igång inventeringsarbetet i april månad och det
är inte omöjligt att du under fältsäsongen stöter på Cissela
eller Janne traskandes genom markerna i norra delen av Örkelljunga socken eller Fagerhults socken, vilka är områdena
som återstår.

Har du tips om intressanta områden, byggnader, betade skogar, berättelser m.m. får du gärna höra av dig
till Cissela Olsson, Regionmuseet Kristianstad, telefon 044 135727, mobil 0733 135727.

Bevara och utveckla
- möjligheter för landsbygden!
Har du, privatperson, landsbygdsföretagare eller förening tänkt på
att gården, företaget, byn eller trakten kan utvecklas med hjälp av
natur- och kulturvärden?
I det nya landsbygdsprogrammet för Sverige som gäller från i år,
finns goda möjligheter att få stöd till att förverkliga satsningar
som lyfter fram det lokala natur- och kulturlandskapet och därmed
förbättrar förutsättningarna för turism och nyföretagande.
Läs mer på länsstyrelsens webbplats www.m.lst.se där ni klickar
vidare via Vår verksamhet/Lantbruk och djur/Landsbygdsutveckling.
Kontaktpersoner är
Clas Johnsson, tel 044 252273 och
Eva Rolander tel 044 252286.

