Kapplet, Mästocka ljunghed och Torrör.
Minnesanteckningar från den 17/9 2008.

Kapplet.
Vid Kapplet finns en stor gravhög. Graven tillkom för 3 000 år sedan. Man använde en naturlig
sandhög och gjorde en grav i toppen.
Det finns en sägen om platsen. Trollen flyttade in i högen. Strax bredvid, där vägen delar sig byggde
människorna sedan ett kapell. Där fanns en källa. Därför byggdes det där. Numera finns här ett kors
som vittnar om var kapellet låg. På 1950‐talet hittade man 150 mynt från 1620 – 23 vid utgrävningar
här. Här fanns en kyrkklocka och den gillade inte trollen. De hittade på alltmöjligt för att visa sitt
missnöje. Folket tröttnade på trollens bus och byggde en ny kyrka i Veinge. Den placerade man där
den stora allfarvägen vägen mot Halmstad, Småland och Sverige och Laholm och havet delade sig.
Den nya kyrkan var större och hade större klocka som även hördes till trollen i Kapplet. Då det var för
långt till Veinge kunde trollen inte kasta saker på Veinge kyrka. De hittade då en ny bostad i Ö Karup.
Här var det lugnt. De hade inga släktingar eller vänner där så det blev för lugnt. De hade släkt på
andra sidan åsen. De gick dit och hälsade på. Trollen tål ju inte ljuset så de fick gå på natten. För att
slippa det byggde de en tunnel genom åsen. De trivdes bra och bodde där länge. Detta finns berättat
i Drakslingornas land och i Draken slingrar vidare.
Det finns ytterligare en sägen om Kappelshögen där det sägs att den står på guldpelare under
julnatten. En dräng red dit för att se detta. En trollflicka kom och bjöd honom dricka ur en bägare.
Han hällde ut drycken, tog bägaren med sig och red därifrån. Trollen förföljde honom och han
räddade sig genom att rida tvärs över plogfårorna och på det sättet göra ett korstecken. Denna sägen
finns också i Drakslingornas land och i Draken slingrar vidare.
Högen har använts fram till 1930‐40‐talet av ungdomar. De hade dans vid högen på midsommar. Då
gick de till källan och kastade i pengar och drack vatten.

Mästocka.
På Mästocka ljunghed finns inte många
träd. Våra förfäder hade inte känt igen
sig. För 5 000 år sedan fanns här mer
skog. När befolkningen växte började
man röja och bränna. På järnåldern
röjde man mycket för man behövde
bete och bränsle. Skogen blev mindre.
Så kom digerdöden på medeltiden. Då
blev det färre människor och med det
inte så mycket boskap och man
behövde inte så mycket bränsle. Följden
blev att det växte igen.

På 1500‐talet 1600‐talet: Skogen hade expanderat. Det blev det fred och man fick bättre medicin.
Befolkningen växte och man behövde fler djur. Ju fler djur man hade desto större åkrar kunde man
ha för man var beroende av gödsel till åkrarna. Man samlade kodynga. Då högg man ner skogen.
Efterhand som man högg ner skogen bredde hedarna ut sig.
I slutet på 1700‐talet och början på 1800‐talet var ljunghedarna utbredning maximum. I södra
Halland var över 90% ljunghed. Den sträckte sig även ner till havet. Nils Holgersson och Linné var inte
i Halland. Det var ett väldigt fattigt län. Här fanns inget, bara ljunghed.
Detta pågick tills det halländska undret kom under andra hälften av 1800‐talet. Detta berodde på
många faktorer. Man förbättrade jorden med märgel, man började med vallodling, ärtväxter
skiftades med säd. Man fick bra plogar och kunde plöja tyngre jordar. Det behövdes inte så mycket
betesmarker längre. Då började man plantera skog. Det var mycket barn som utförde
planteringsarbetet.
Varför är det då inte skog här? Det så kallade ”Ryorna” sträcker sig härifrån till Knäred. Det var
ljunghed hela vägen. Man hade planterat skog även här. Här var en stor brand på 1930‐talet. Efter
branden kom det ljung. Naturtänkandet hade börjat och man beslöt bevara ljungheden i
naturreservat.
Ljungheden är resultatet av en ekologisk katastrof beroende på hårt utnyttjande av marken, s k
överbete. Därför kallas ljung för ”jordens gråa hår”. Den klarar hårt betestryck. Näringsämnen sugs
ut. Ljungplantan kan bli 50 år. Om man inte bränner blir den gles. Man måste elda vart 7:e – 10:de år.
Förr slog man ljungen att ha som vinterfoder. Man använde en lie med kort blad. Mästocka ljunghed
blev reservat 1978. Här finns inget större biologiskt mångfald men det finns djur och växter här som
inte finns någon annanstans. Därför håller man på att utöka området.
Ljungen har ett effektivt sätt att sprida fröna. Ljungblomman blir en rund kapsel som skjuter ett 30‐
tal frön från varje blomma. Det blir inte nya plantor förrän man bränner och krafsar. Fröna klarar
brand. De kan ligga kanske 60 år och vänta på rätt betingelser för att gro.
Ljungen hade många användningsområden. Den användes till bränsle. Man eldade mycket med torv
och ljungen var ett bra komplement. Det var bra när man bakade bröd för den gav snabb hetta. Man
gjorde vispar och kvastar av rötterna. Blommorna har lugnande och sövande effekt. Man drack det
som ljungté. Man kunde också lägga blommor under kudden. En annan användning var att stoppa
ljung i madrassen. Det var bra mot löss. Ljungen innehåller mycket garvämne och kunde användas vid
skinnberedning. Enligt gammal sed får man får inte ta in ljungblommor. Det får till följd att någon i
huset dör innan årets slut. Det sades förr att ljungen har fått sin färg från stupade hjältar.
Vad finns mer på en ljunghed?
Vi hittar en larv, en gräsulv. Den är luddig och har
nässelblåsor i trådändarna som ger klåda i handen om
man tar i den. De flesta fjärilar utvecklas från ägg till
larv, till puppa och till färdig fjäril på två till 3 år.
Gräsulven behöver två år för detta. Den övervintrar
som larv eller puppa. Man kan ta in en larv i klassen
Gräsulvslarv

Gräsulv

och se hur puppan bildas.

Avföring från orre. Den är mindre än ett lillfinger (tjäderns avföring är
som ett pekfinger). Orren har minskat i antal när ljunghedarna
försvann men här finns det gott om den. Man hör den spela tidigt på
morgnarna i mars, april, maj.

Här växer ett bär som liknar
lingon. Det är mjölon, ett
smaklöst, mjöligt bär. Det är släkt
med lingon. De växer på samma
ställen.

Orrbajs

Mjölon
Ginsten blommar normalt i juni. Den blommar om nu. Det är
hårginst. Den var vanlig förr när det fanns gott om ljunghedar,
därför är den Hallands landskapsblomma. Förväxla inte ginsten
med harris som är en buske som kan bli meterhög. Ginsten är
vanligare än man tror. Den sprider sig längs vägkanterna där man
slår gräset.

Bajs från skogshare. (Större och plattare än kaninbajs.) Det är
vinterbajs vi hittar. Sommarbajs är ljusare och innehåller mindre
fibrer än vinterbajs som är mörkare beroende på vad kaninen
äter.

Koskit. Man kan samla koskit och blanda med
vatten (1 – 10) och använda det som gödselvatten.
Det gjorde man mycket förr.
Det finns mycket liv i en komocka. Här finns olika
kryp: skalbaggar, larver och maskar. Man ser ofta
fullt med hål i komockan efter dem. Man lät korna
gå på efterbete när man skördat säden. Man slog
sönder komockorna med klubba, dyngklubba.
Korna ratar gräset kring en koblaja. Det kallas en
rata. Detta beror på att korna vet att där finns
inälvsmask m m.

Hårginst

Blodrot. När man klyver roten ser man en röd sträng. Den var bra mot
blodsjukdomar trodde man förr. Detta kallas signaturlära: Växten kunde bota
det som den liknade; lunglav med lungblåsor var bra mot lungsjukdomar o s v.
Det hjälpte ibland för tron och näringen som fanns i växten kunde hjälpa.
Blodrot

Höstfibbla

Stolt fjällskivling. Växer på betesmarker.
Den har en tydlig ring. Den är en god
matsvamp. Det finns andra förväxlingsarter.

Stolt fjällskivling

En vacker, klart lysande röd lav är koschenillav. Den är en bägarlav med
röda apotesier. (Apotesier= fruktkroppar.) (Lav är svamp och alg i
symbios).

Koschenillav

Rölleka kallas även näsgräs för det sägs att den en gång hade använts för
att sätta tillbaka en avslagen näsa. Den är bakteriedödande och bra till
att få sår att läka snabbt.

Rölleka

På heden betar en flock Highland Cattle. De är lugna och fredliga. De gör ett gott arbete genom att
beta av heden.

Torrör.
Här går Harsprångsledningen. Här växer enbuskar.

Det var mycket folk i skogstrakterna förr. Man hade
stora familjer. Man plöjde upp och röjde.
Man skulle gå i kyrkan var 14:de dag. Det är 12 km till
Veinge så det tog nästan hela söndagen. Gudstjänsten
varade 2 timmar. Barnen lekte längs vägen. De sprang
ikapp. En av flickorna i trakten, Tora var duktig att
springa. Hon sprang före hemåt. Man hörde skrik. När
man kom fram såg man att Tora blivit riven av en varg.
Platsen kallas Torrör. För att hedra
Toras minne hade man alltid hade
en sten i handen när man gick förbi.
Den kastade man platsen. Röset har
varit mycket större. Man har tagit
sten härifrån och fyllt i botten i hål
efter stora stenar som man tagit
bort på åkrarna.

Ulvered är ett namn i trakten
förknippat med varg.

Det finns dokumenterat att det fanns varg i Veinge 1857. I hembygdsmuséet i Veingeby har man
vargskrämmor och fångstnät som har använts i bygden.

