Hjärup Nr 6 Profossbostället

I Hjärup fanns tre gårdar som var
militieboställen under Skånska Husarregementet.
Hjärup Nr 6, som hade en areal om 33 ha var en
av de två andra var Hjärup nr 2 och 7. Dessa tre
fick mark i väster efter enskiftet.
Fanjunkare Pekuell var en profoss och det var
titeln på en militär som var rättskipare, åklagare
och som ibland också verkställare av militära
bestraffningar. Det förekom att det fanns
arrestmöjligheter i en sådan tjänstebostad. Om
det fanns en sådan på Nr 6 är inte känt.
Gården fick en lång privat infartsväg. En av
arrendatorerna sade skämtsamt ”När vi ser nån’
komma nere vi’ infarten, så kastar vi in en kaga i
ugnen, så har vi nå’t å bju’ på.” Gården är delvis
ombyggde efter en brand på 1880-talet då två
personer dog i lågorna.
Gården hade olika arrendatorer under 1800talets början. Mot seklets slut övertogs arrendet
av Bengt Hansson som var son till Hans Persson
som arrenderade Black dvs Hjärup nr 2. Vid
Bengts död tog hans syster Johanna över gården
och hon gifte sig med Olof Nilsson som var
rättare på gården.
De hade arrendet till år 1938 då Arnold
Andersson med hustru Nora tog över. I stallet
fanns mjölkkor och ungdjur. Det var lite tävling
mellan gårdarna om vems som hade den bästa
besättningen och det var inte ovanligt att kor
deltog i utställningar där de bästa djuren
premierades. Arnold hade svinuppfödning och
det fanns så många höns att gården försåg en av
byns butiker med ägg.
Det fanns också tre ardennerhästar i stallet.
Ganska tidigt köpte Arnold en traktor och den
var försedd med järnhjul.
Bertil Magnusson på Västangård investerade
tidigt i jordbruksmaskiner och fungerade som
maskinstation. Arnold anlitade honom och bland
annat hans traktordragna skördetröska.

År 1959 köpte Arnold en egen traktordragen
skördetröska. Den hade fördelen att det fanns en
tank som säden samlades i, till skillnad från
Magnussons, där en person fick sitta på tröskan
och fylla säckar.
År 1966 köpte Arnold en självgående
skördetröska. Djurhållningen avslutades i slutet
av 1980-talet samtidigt som Arnold avgick som
arrendator.
Ny arrendator blev Nils-Erik Nilsson som var
son till Sven-Ingvar Nilsson. Nils-Erik
arrenderade också Väståkragården.
Arnold hade flyttat från gården och boningshus
och stallbyggnader stod tomma. Nils-Erik och
hans hustru Henriette Falck funderade på om de
kunde göra något med byggnaderna. Det
resulterade i att de köpte mangårdsbyggnaden
och stallbyggnader och startade år 1996 Estancia
Arrangemang AB. Det var ett upplevelsecenter
och det serverade mat och dryck både mitt på
dagen och på kvällen. Upplevelserna var
aktiviteter av olika slag som till exempel en
klättervägg, yxkastning, pilkastning, ett hopptorn
och lianer att svinga sig i.
Alla var välkomna och det var många förtag som
kom dit med sin personal för att äta och dricka
under trevliga former.
Verksamheten
bedrevs i det gamla
stallet, som byggts om
på ett ändamålsenligt
sätt. På första
Stallbyggnaden år 2019
våningen fanns i ena
änden av lokalen en
stor grill och i en lokal
bakom den fanns
restaurangköket. I
andra änden fanns en
scen för
artistuppträden.
Grillen
Utmed lokalen fanns
bänkar och bord av gediget trä och det var där
mat och dryck serverades. Här fanns också
utrymmen för att utföra de olika aktiviteterna.
När man kom dit blev man hänvisad till andra
våningen för att få information om vad som
erbjöds på stället och vilka regler som gällde.
Gästerna satt på halmbalar vid bord och kunde
ta sig något att dricka medan informationen
pågick.
Verksamheten pågick till år 2001 och då köptes
fastigheten av Inga Lill och Lennart Björk. År

2005 byggde de ett nytt boningshus efter att det
gamla rivits.
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Lisa Rydenheim och David Larsson är
nuvarande ägare och de köpte fastigheten år
2011. Byggnaderna har renoverats succesivt
sedan köp och arbetet fortsätter nu med
utemiljön. Framför allt har gamla stallet
renoverats exteriört då underhållet var eftersatt
vid köpet.

